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Πρόςκληςη εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ 

 
          Ο Οργανιςμόσ Απαςχόληςησ Εργατικού Δυναμικού προκειμϋνου να προβεύ ςτην 
ανϊδειξη αναδόχων, για την παροχή  υπηρεςιών φύλαξησ & προςταςίασ  των κτιρίων των 
υπηρεςιών του Οργανιςμού, αρμοδιότητασ τησ Περιφερειακήσ Δ/νςησ Αττικήσ & Νήςων  
προώπολογιζόμενησ δαπάνησ ποςού 59.954,45€ πλέον του ΦΠΑ 24% , ήτοι ποςού 74.343,52€ 
ςυμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ςύμφωνα με την παρούςα πρόςκληςη  και τισ Σεχνικϋσ 
Προδιαγραφϋσ τησ Τπηρεςύασ, με τη διαδικαςύα τησ ςυλλογόσ προςφορών και κριτόριο 
ανϊθεςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει μόνο τησ τιμόσ, 
καλεύ τουσ ενδιαφερόμενουσ την 10-07-2020 ημϋρα Παραςκευό και ώρα 09:00 πμ, να 
προςϋλθουν ςτα γραφεύα τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ  επύ τησ  οδού Λ. Βουλιαγμϋνησ 518 & Δ. 
Γούναρη 2, τκ 17456, Άλιμοσ, προσ υποβολό ςφραγιςμϋνων ϋγγραφων προςφορών, ςτην 
Επιτροπό Αξιολόγηςησ Αποτελεςμϊτων Διαγωνιςμών & Διαδικαςιών Διαπραγμϊτευςησ  
(Ε.Α.Α.Δ.Δ.Δ).   

Επύςησ ςφραγιςμϋνεσ ϋγγραφεσ προςφορϋσ μπορούν να αποςταλούν  ταχυδρομικϊ με 
ςυςτημϋνη επιςτολό ό ιδιωτικό ταχυδρομεύο (courier) ςτην ϋδρα τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ.  

Πληροφορύεσ για τουσ όρουσ κ.λ.π. και το τεύχοσ τησ  πρόςκληςησ  παρϋχονται από το 
αρμόδιο ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ, κϊθε εργϊςιμη ημϋρα, από 8:00 π.μ – 14:30 μ.μ (Σηλ: 
210-9989485, 210-9989608, e-mail: per.promithies@oaed.gr)  

 

 

Ωλιμοσ, 07-07-2020 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΨΣΡΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ  

ΣΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ ΑΣΣΙΚΗ & ΝΗΨΝ 
 
 
 

υναδινού ταμϊτα  
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Πρόςκληςη εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ 
 
          Ο Οργανιςμόσ Απαςχόληςησ Εργατικού Δυναμικού προςκαλεύ τουσ ενδιαφερόμενουσ 
να ςυμμετϊςχουν ςτη διαγωνιςτικό διαδικαςύα για την   επιλογό αναδόχου, για την παροχό  
υπηρεςιών φύλαξησ & προςταςύασ των κτιρύων των υπηρεςιών του Οργανιςμού, 
αρμοδιότητασ  τησ Περιφερειακόσ Δ/νςησ Αττικόσ & Νόςων  με κριτόριο ανϊθεςησ την πλϋον 
ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει μόνο τησ τιμόσ,  ςύμφωνα με την 
παρούςα πρόςκληςη εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ και τισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ τησ 
Τπηρεςύασ,ςυνολικόσ προώπολογιζόμενησ δαπϊνησ ποςού 59.954,45€ πλέον του ΦΠΑ 24% , 
ήτοι ποςού 74.343,52€ ςυμπεριλαμβανομϋνου του ΥΠΑ (24%).   

 
1. υνοπτικό Περιγραφό φυςικού και οικονομικού αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ 
Αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ  εύναι η «Παροχό Τπηρεςιών Υύλαξησ και προςταςύασ των 
κτιρύων αρμοδιότητασ τησ Περιφερειακόσ Δ/νςησ Αττκόσ & Νόςων για το χρονικό 
διϊςτημα από 01/08/2020 ϋωσ 31/08/2020 »  
Η εκτιμώμενη αξύα τησ ςύμβαςησ ανϋρχεται ςτο ποςό των  «59.954,45» € πλϋον του ΥΠΑ, 
(24%) ό «74.343,52» € ςυμπεριλαμβανομϋνου του ΥΠΑ.  Η δαπϊνη για την εν λόγω 
ςύμβαςη βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό Εξόδων (Κ.Α.Ε) 0892 ςχετικόσ πύςτωςησ 
προώπολογιςμού  ϋτουσ 2020  
Οι παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ κατατϊςςονται ςτον ακόλουθο  κωδικό του Κοινού Λεξιλογύου 
δημοςύων ςυμβϊςεων (CPV) :98341140-8 «Τπηρεςύεσ φύλακα κτιρύου»  
Η παρούςα ςύμβαςη  ϋχει ωσ εξόσ :  
 
 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ ΑΣΣΙΚΗ & ΝΗΩΝ 

Α/Α  
ΤΠΗΡΔΙΑ 

  

ΑΡΙΘΜ
Ο 

 
ΦΤΛΑΚ

ΩΝ 

ΩΡΑΡΙΟ 

ΔΛΑΥΙΣΗ 
ΔΡΓΑΣΙΚΗ 

& ΑΦ. 

ΓΑΠΑΝΗ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΚΟΣΟ 

  

ΑΡΙΘΜ
Ο 

ΜΗΝΩΝ 
  

ΤΝΟΛΟ MHNIAIOY 
 ΚΟΣΟΤ (€) 

ΔΡΓΑΙΜΔ 
ΑΒ.ΚΤΡ.

ΑΡΓ. χωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ 

1 
ΚΠΑ2 ΑΓ. 
ΠΑΡΑΚΔΤΗ 1 07:00 - 15:00   1.034,88 1.138,37 1 1.138,37 1.411,58 

2 ΚΠΑ2 ΑΘΗΝΩΝ 1 07:00 - 15:00   1.034,88 1.138,37 1 1.138,37 1.411,58 

3 ΚΠΑ2 ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΩΝ 1 07:00 - 15:00   1.034,88 1.138,37 1 1.138,37 1.411,58 

4 ΚΠΑ2 ΑΥΑΡΝΩΝ 1 07:00 - 15:00   1.034,88 1.138,37 1 1.138,37 1.411,58 
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5 
ΚΠΑ2 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ- 
ΙΛΙΟΤ 1 07:00 - 15:00   1.034,88 1.138,37 1 1.138,37 1.411,58 

6 ΚΠΑ2 ΓΑΦΝΗ 1 07:00 - 15:00   1.034,88 1.138,37 1 1.138,37 1.411,58 

7 ΚΠΑ2 ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ 1 07:00 - 15:00   1.034,88 1.138,37 1 1.138,37 1.411,58 

8 ΚΠΑ2 ΚΑΛΛΙΘΔΑ 1 07:00 - 15:00   1.034,88 1.138,37 1 1.138,37 1.411,58 

9 ΚΠΑ2 ΚΔΡΑΣΙΝΙΟΤ 1 07:00 - 15:00   1.034,88 1.138,37 1 1.138,37 1.411,58 

10 ΚΠΑ2 ΝΙΚΑΙΑ 1 07:00 - 15:00   1.034,88 1.138,37 1 1.138,37 1.411,58 

11 ΚΠΑ2 ΠΑΣΗΙΩΝ 1 07:00 - 15:00   1.034,88 1.138,37 1 1.138,37 1.411,58 

12 ΚΠΑ2 ΠΔΙΡΑΙΑ 1 07:00 - 15:00   1.034,88 1.138,37 1 1.138,37 1.411,58 

13 ΚΠΑ2 ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 1 07:00 - 15:00   1.034,88 1.138,37 1 1.138,37 1.411,58 

14 
ΚΣΙΡΙΑΚΟ 
ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ ΣΟΤ 
ΚΠΑ2 ΚΗΦΙΙΑ 

3 

24 ώρες  
1 φύλακας 

06:00 – 14:00 
1 φύλακας 

14:00 – 22:00 
1 φύλακας 

22:00 – 06:00 

24 ώρες 
(1 φύλακας 
ανά βάρδια) 

06:00 - 14:00 
14:00 - 22:00 
22:00 - 06:00 

5.573,32 6.130,65 1 6.130,65 7.602,01 

15 ΚΠΑ2 ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ 1 07:00 - 15:00   1.034,88 1.138,37 1 1.138,37 1.411,58 

16 ΚΠΑ2 ΝΔΑ ΙΩΝΙΑ 1 07:00 - 15:00   1.034,88 1.138,37 1 1.138,37 1.411,58 

17 
ΚΠΑ2 ΠΛΑΣΔΙΑ 
ΑΣΣΙΚΗ 1 07:00 - 15:00   1.034,88 1.138,37 1 1.138,37 1.411,58 

18 ΚΠΑ2 ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ 1 07:00 - 15:00   1.034,88 1.138,37 1 1.138,37 1.411,58 

19 ΚΠΑ2 ΠΑΛΛΗΝΗ 1 07:00 - 15:00   1.034,88 1.138,37 1 1.138,37 1.411,58 

20 
ΚΣΙΡΙΟ τ. ΟΔΚ 
(ΟΛΩΜΟΤ 60) 1 07:00 - 15:00   1.034,88 1.138,37 1 1.138,37 1.411,58 

21 
ΔΠΑ ΜΑΘΗΣΔΙΑ Ν. 
ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ 

3 

1 φύλακας 
16:00 – 24:00 

1 φύλακας 
24:00 – 08:00 

24 ώρες 
(1 φύλακας 
ανά βάρδια) 

06:00 - 14:00 
14:00 - 22:00 
22:00 - 06:00 

4.533,13 4.986,44 1 4.986,44 6.183,19 

22 
ΔΠΑ ΜΑΘΗΣΔΙΑ 
ΑΙΓΑΛΔΩ 

3 

1 φύλακας 
15:00 – 23:00 

1 φύλακας 
23:00 – 07:00 

24 ώρες 
(1 φύλακας 
ανά βάρδια) 

06:00 - 14:00 
14:00 - 22:00 
22:00 - 06:00 

4.556,66 5.012,33 1 5.012,33 6.215,28 

23 
ΔΠΑ ΜΑΘΗΣΔΙΑ 
ΡΔΝΣΗ 

3 

1 φύλακας 
14:00 – 22:00 

1 φύλακας 
22:00 – 06:00 

24 ώρες 
(1 φύλακας 
ανά βάρδια) 

06:00 - 14:00 
14:00 - 22:00 
22:00 - 06:00 

4.637,72 5.101,49 1 5.101,49 6.325,85 

24 ΚΠΑ2 ΥΑΛΚΙΓΑ 1 07:00 - 15:00   1.034,88 1.138,37 1 1.138,37 1.411,58 

25 
ΔΠΑ ΜΑΘΗΣΔΙΑ 
ΥΑΛΚΙΓΑ 

3 

1 φύλακας 
14:00 – 22:00 

1 φύλακας 
22:00 – 06:00 

24 ώρες 
(1 φύλακας 
ανά βάρδια) 

06:00 - 14:00 
14:00 - 22:00 
22:00 - 06:00 

4.637,72 5.101,49 1 5.101,49 6.325,85 

26 ΒΝ ΜΔΝΙΓΙΟΤ 1 22:00 -06:00 22:00 - 06:00 2.147,29 2.362,02 1 2.362,02 2.928,90 

27 
ΒΝ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ 
ΥΩΡΙΟΤ 1 22:00 - 06:00 22:00 - 06:00 2.147,29 2.362,02 1 2.362,02 2.928,90 

28 ΒΝ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ 3 

24 ώρες 
(1 φύλακας 
ανά βάρδια) 
06:00 - 14:00 
14:00 - 22:00 
22:00 - 06:00 

24 ώρες 
(1 φύλακας 
ανά βάρδια) 

06:00 - 14:00 
14:00 - 22:00 
22:00 - 06:00 

5.573,32 6.130,65 1 6.130,65 7.602,01 

  ΤΝΟΛΟ  40     54.504,05 59.954,45 1 59.954,45 74.343,52 





 
Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται για το ςύνολο των κτιρύων αρμοδιότητασ  τησ 
Περιφερειακόσ Δ/νςησ Αττικόσ & Νόςων  και η κατακύρωςη τησ ςύμβαςησ θα γύνει 
ςε ϋναν ανϊδοχο   
 
2. Διϊρκεια     
Η διϊρκεια τησ ςύμβαςησ ορύζεται  για το διϊςτημα από την 01/08/2020 και λόγει 
31/08/2020 
 
Η ςύμβαςη θα ανατεθεύ με το κριτόριο την πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη 
προςφορϊ, βϊςει μόνο τησ τιμόσ .  
 
3.Τποχρεώςεισ διαγωνιζόμενων ςχετικϊ με τη ςύνταξη & υποβολό προςφορών  

Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται με βϊςη τισ απαιτόςεισ που ορύζονται ςτο Παρϊρτημα ΙΙ τησ 
πρόςκληςησ για όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπηρεςύεσ.  
Δεν επιτρϋπονται εναλλακτικϋσ προςφορϋσ.  

 
3.1. Φρόνοσ  και Σρόποσ υποβολόσ  Προςφορών  

Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται από τουσ οικονομικούσ φορεύσ ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην 
παρούςα το αργότερο μϋχρι την 10/07/2020 ημϋρα Παραςκευό και ώρα 09:00 π.μ. εύτε 
αυτοπροςώπωσ, εύτε με ειδικϊ προσ τούτο εξουςιοδοτημϋνο εκπρόςωπο τουσ, εύτε να 
αποςταλούν ταχυδρομικϊ ό ιδιωτικό ταχυδρομεύο (courier), ςτα γραφεύα τησ Περιφερειακόσ 
Δ/νςησ Αττικόσ & Νόςων  του Οργανιςμού (Λ. Βουλιαγμϋνησ 518 & Δ. Γούναρη 2, τκ 17456, 
Άλιμοσ), ςτην  Επιτροπό Αξιολόγηςησ Αποτελεςμϊτων Διαγωνιςμών & Διαδικαςιών 
Διαπραγμϊτευςησ  (Ε.Α.Α.Δ.Δ.Δ) .   

Προςφορϋσ που θα υποβληθούν  ό θα αποςταλούν  εκπρόθεςμα, επιςτρϋφονται χωρύσ να 

αποςφραγιςθούν.  

Η προςφορϊ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτό  υποβϊλλεται ςτην  Ελληνικό Γλώςςα μϋςα ςε 

ενιαύο ςφραγιςμϋνο φϊκελο ο οπούοσ θα φϋρει την ευκρινώσ την ϋνδειξη (παρ.1 ϊρθρο 92 

Ν.4412/2016) :  

 Η λϋξη «ΠΡΟΥΟΡΑ»  

 Η επωνυμύα τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ  

 Ο τύτλοσ τησ πρόςκληςησ  

 Η καταληκτικό ημερομηνύα (ημερομηνία λήξησ) υποβολόσ προςφορών  

 Σα ςτοιχεύα του Προςφϋροντα οικονομικού φορϋα   

 

Επιςημαίνεται ότι : Ο φάκελοσ θα πρέπει επίςησ να φέρει την ένδειξη: «Να μην ανοιχθεί από 

την ταχυδρομική Υπηρεςία ή το πρωτόκολλο»   

και  θα πρϋπει να περιϋχει δύο (2) επιμϋρουσ ανεξϊρτητουσ   ςφραγιςμϋνουσ φακϋλουσ με 

την ϋνδειξη ωσ εξόσ :  α) ϋναν (υπο)φϊκελο με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ –

Σεχνικό Προςφορϊ» και (β) ϋναν (υπο)φϊκελο με την ϋνδειξη  «Οικονομικό Προςφορϊ»  

 

4.1 Περιεχόμενο φακϋλου  Προςφορϊσ  

τον (υπό)  φϊκελο  με την ϋνδειξη « Δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ-Σεχνικό προςφορϊ» 

υποβϊλλονται όλα τα απαιτούμενα κατϊ το ςτϊδιο υποβολόσ τησ προςφορϊσ 

δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ καθώσ και τα ΣΕΦΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ τησ προςφορϊσ. 

υγκεκριμϋνα, περιλαμβϊνονται :   

4.1.1 Δικαιολογητικϊ  ςυμμετοχόσ  

Α) Τπεύθυνη Δόλωςη τησ  παρ. 4 του ϊρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπωσ ιςχύει ςτην 

οπούα οι ςυμμετϋχοντεσ οικονομικού φορεύσ  θα δηλώνουν ότι : «1) Έλαβα γνώςη και 

αποδϋχομαι πλόρωσ και ανεπιφυλϊκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τησ πρόςκληςησ για την ανϊθεςη 

τησ φύλαξησ των χώρων τησ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Αττικόσ & Νόςων για το χρονικό 





διϊςτημα από 01/08/2020 ϋωσ και 31/08/2020. 2) Δεν εμπύπτω ςε κϊποια από τισ 

αναφερόμενεσ περιπτώςεισ  των παραγρϊφων 1, 2γ και 4 του ϊρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

3) Εύμαι εγγεγραμμϋνοσ ςτα μητρώα του οικεύου Επιμελητηρύου/Επαγγελματικού 

Μητρώου» . 

Β) Τπεύθυνη Δόλωςη τησ παρ. 4 του ϊρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπωσ ιςχύει ςτην 

οπούα οι ςυμμετϋχοντεσ οικονομικού φορεύσ θα δηλώνουν ότι ϋλαβαν γνώςη των Σεχνικών 

Προδιαγραφών τησ Πρόςκληςησ εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ  και δεςμεύεται ότι θα 

ςυμμορφώνεται με όλουσ τουσ όρουσ τησ Σεχνικόσ Προδιαγραφόσ,  διαθϋτει κατϊλληλη και 

επαρκό υποδομό (εξειδικευμϋνο προςωπικό και τεχνικϊ μϋςα) για την εκτϋλεςη τησ 

ςύμβαςησ και θα παρϊςχει τισ υπηρεςύεσ φύλαξησ ςύμφωνα με τισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ 

τησ .   

Γ)  Αντύγραφο Ωδειασ  Λειτουργύασ τησ επιχεύρηςη ωσ Ιδιωτικόσ Επιχεύρηςησ Παροχόσ 

Τπηρεςιών Αςφαλεύασ, εκδοθεύςα από την Ελληνικό Αςτυνομύα (Ε.Α ), όπωσ προβλϋπεται 

από τισ διατϊξεισ του Ν. 2518/97/ (ΥΕΚ Α΄164) όπωσ ϋχει τροποποιηθεύ με το Ν. 3707/2008 

(ΥΕΚ Α΄209) .    

Δ. Ϊνορκη βεβαύωςη του νομύμου εκπροςώπου  του υποψόφιου οικονομικού φορϋα  

ενώπιον ςυμβολαιογρϊφου, περύ μη επιβολόσ ςε βϊροσ τουσ πρϊξησ επιβολόσ προςτύμου για 

παραβιϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ «υψηλόσ» ό «πολύ υψηλόσ» ςοβαρότητασ,  ςύμφωνα 

με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 68 του Ν. 3863/2010  όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 22 του 

Ν. 4144/2013 ( ΥΕΚ 88/ Α΄/13).  

Ε) παραςτατικό εκπροςώπηςησ  

Οι απαιτούμενεσ κατϊ τα ανωτϋρω υπεύθυνεσ δηλώςεισ  μπορεύ να υπογρϊφονται ϋωσ 

δϋκα (10) ημϋρεσ πριν την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών (παραγρ.4 

ϊρθρου 79Α, όπωσ προςτϋθηκε με την περ.6 ϊρθρου 43 Ν.4605/2019) και εύναι δυνατό 

η κατϊθεςη τουσ με  μόνη την υπογραφό του κατϊ περύπτωςη εκπροςώπου του 

οικονομικού φορϋα η προκαταρκτικό απόδειξη των λόγων που αναφϋρονται ςτην 

παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 73 για το ςύνολο των φυςικών προςώπων που εύναι μϋλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου του ό ϋχουν εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ 

αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτόν.  

Ψσ εκπρόςωποσ του οικονομικού φορϋα για την εφαρμογό του παραπϊνω ϊρθρου, 

νοεύται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτού, όπωσ προκύπτει από το ιςχύον καταςτατικό ό 

το πρακτικό εκπροςώπηςόσ του κατϊ το χρόνο υποβολόσ τησ προςφορϊσ ό το 

αρμοδύωσ εξουςιοδοτημϋνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεύ τον οικονομικό φορϋα 

για διαδικαςύεσ ςύναψησ ςυμβϊςεων ό για ςυγκεκριμϋνη διαδικαςύα ςύναψησ 

ςύμβαςησ (περ.13 του ϊρθρου 107 Ν.4497/17). 

4.1.2 Σεχνικό προςφορϊ   

H τεχνικό προςφορϊ θα πρϋπει να καλύπτει όλεσ τισ απαιτόςεισ και τισ προδιαγραφϋσ που 

ϋχουν τεθεύ από την αναθϋτουςα αρχό ςτην Ενότητα « Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ –Απαιτόςεισ» 

του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Ι  τησ παρούςασ και θα περιλαμβϊνει :  

α. φύλλο ςυμμόρφωςησ προσ τισ απαιτόςεισ των Σεχνικών Προδιαγραφών τησ παρούςασ , 

ότοι το φύλλο ςυςχετιςμού τησ προςφορϊσ προσ τησ απαιτόςεισ τησ πρόςκληςησ  όπου θα 

δύδονται απαντόςεισ ςε όλα τα ςημεύα  των Σεχνικών Προδιαγραφών τησ παρούςασ. 

β.  οριςμόσ φυςικού προςώπου ωσ υπεύθυνου ϋργου και αναπληρωτό του 

 

4.2.  (υπο) φϊκελοσ « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ»   

Ο ξεχωριςτόσ ςφραγιςμϋνοσ φϊκελοσ , με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ» θα πρϋπει 

να περιϋχει τα οικονομικϊ ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ,  αριθμητικώσ και ολογρϊφωσ ςε 

ευρώ ςύμφωνα με το υπόδειγμα Οικονομικόσ Προςφορϊσ του Παραρτόματοσ ΙΙ , ωσ εξόσ. 





Σιμϋσ Προςφορών –Νόμιςμα  

α. Οι τιμϋσ των Προςφορών που αφορούν ςε οποιαδόποτε προςφερόμενη υπηρεςύα θα 

εκφρϊζονται ςε Ευρώ (€). τισ τιμϋσ θα περιλαμβϊνονται όλεσ οι τυχόν υπϋρ τρύτων 

κρατόςεισ, καθώσ και κϊθε ϊλλη επιβϊρυνςη, εκτόσ του ΥΠΑ. ε ιδιαύτερη ςτόλη των ωσ 

ϊνω τιμών, θα καθορύζεται το ποςό με το οπούο θα επιβαρύνει αθροιςτικϊ τισ τιμϋσ αυτϋσ με 

το ΥΠΑ . ε περύπτωςη που αναφϋρεται εςφαλμϋνοσ ΥΠΑ αυτόσ θα διορθώνεται από την  

Τπηρεςύα.  

β. την Οικονομικό Προςφορϊ θα πρϋπει να αναγρϊφεται η προςφερόμενη τιμό (μηνιαύο 

κόςτοσ)  για κϊθε υπηρεςύα καθώσ και το ςυνολικό ποςό ςε  Ευρώ  

γ.  Οι  προφερόμενεσ τιμϋσ εύναι ςταθερϋσ για όλη τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ και αποκλεύεται 

οποιαδόποτε αναπροςαρμογό αυτών.  

καθώσ επύςησ και τα εξόσ ςτοιχεύα, τα οπούα απαιτούνται βϊςει του ϊρθρου 68 του 

Ν.3863/2010 (ΥΕΚ 115/Α/2010), όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 22 του ν. 

4144/2013.  

α) τον αριθμό των εργαζομϋνων  που θα απαςχοληθούν ςτο ϋργο . 

β) τισ ημϋρεσ και τισ ώρεσ εργαςύασ.  

γ) τη ςυλλογικό ςύμβαςη εργαςύασ ςτην οπούα υπϊγονται οι εργαζόμενοι.  

δ) το ύψοσ του προώπολογιςμϋνου ποςού που αφορϊ τισ πϊςησ φύςεωσ νόμιμεσ αποδοχϋσ 

αυτών των εργαζομϋνων . 

ε) το ύψοσ των αςφαλιςτικών ειςφορών με βϊςη τα προώπολογιςθϋντα ποςϊ . 

 

Επιςημαίνεται ότι ςτην προςφορϊ τουσ οι υποψόφιοι οικονομικού φορεύσ πρϋπει να 

υπολογύζουν εύλογο ποςοςτό διοικητικού κόςτουσ παροχόσ των υπηρεςιών τουσ , των 

αναλωςύμων, του εργολαβικού τουσ κϋρδουσ και των νόμιμων υπϋρ Δημοςύου και τρύτων 

κρατόςεων.  

Επιπροςθέτωσ, υποχρεούνται να επιςυνάπτουν ςτην προςφορά αντίγραφο τησ 

ςυλλογικήσ ςύμβαςησ εργαςίασ ςτην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι.  

 

5. Χρόνοσ ιςχύοσ των προςφορών  

Οι προςφορϋσ  ιςχύουν και δεςμεύουν τουσ Προςφϋροντεσ για εξόντα (60) ημερολογιακϋσ  

ημϋρεσ, υπολογιζόμενεσ από την επομϋνη τησ ημερομηνύασ αποςφρϊγιςησ. 

Προςφορϊ που ορύζει χρόνο ιςχύοσ μικρότερο του ανωτϋρω, απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη.   

 

6. Δικαιολογητικϊ προςωρινού αναδόχου 

Μετϊ την ανϊδειξη προςωρινού αναδόχου η Αναθϋτουςα Αρχό αποςτϋλλει πρόςκληςη 
ςτο οικονομικό φορϋα  ςτον οπούο πρόκειται να γύνει η κατακύρωςη (προςωρινό ανάδοχο), 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει, να 
προςκομίςει ςτην Υπηρεςία μασ Υπεφθυνη Δήλωςη, εκ μζρουσ του οικονομικοφ φορζα, ςε 
περίπτωςη φυςικοφ προςώπου, ή ςε περίπτωςη νομικοφ προςώπου την υποβολή αυτήσ εκ 
μζρουσ το νομίμου εκπροςώπου, ωσ απόδειξη για τη μη ςυνδρομή των λόγων αποκλειςμοφ τησ 
παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 
Εν ςυνεχεία, ο οικονομικόσ φορϋασ ςτον οπούο θα γύνει η οριςτικό κατακύρωςη (οριςτικόσ 
ανάδοχοσ) είναι υποχρεωμζνοσ μετά την υπογραφή τησ Σφμβαςησ και ςε διάςτημα εντόσ 30 
ημερολογιακών ημερών να προςκομίςει ςτην Υπηρεςία μασ τα δικαιολογητικϊ του ϊρθρου 80 
του ν. 4412/2016 , όπωσ τροποποιόθηκε με τη διϊταξη τησ περ. αγ τησ παρ. 79 του αρ. 43 
του ν. 4605/19 κατϊ περύπτωςη.  
 

7. Αποςφρϊγιςη –Αξιολόγηςη προςφορών  

Η Επιτροπό Αξιολόγηςησ των Αποτελεςμϊτων & των διαδικαςιών διαπραγμϊτευςησ 

(ΕΑΑΔΔΔ), προβαύνει ςτην ϋναρξη τησ διαδικαςύασ αποςφρϊγιςησ των προςφορών  ςτισ 

10/07/2020 ημϋρα Παραςκευό και ώρα 09:00 π.μ. 





Η αποςφρϊγιςη του φακϋλου των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ των τεχνικών προςφορών 

και των οικονομικών προςφορών θα γύνουν ςε μύα ςυνεδρύαςη.  

Ο φϊκελοσ τησ οικονομικόσ προςφορϊσ θα αποςφραγιςτεύ μετϊ την αποδοχό των 

δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ και  τησ Σεχνικόσ Προςφορϊσ .  

Κριτόριο ανϊθεςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊσ, 
βϊςει μόνο τησ τιμόσ .  
 

8. Σρόποσ Πληρωμόσ –Κρατόςεισ  

Η πληρωμό του ςυμβατικού τιμόματοσ θα γύνεται ςτο τϋλοσ κϊθε μόνα από το αρμόδιο 

τμόμα Οικονομικών Τπηρεςιών τησ Περιφερειακόσ Δ/νςησ Αττικόσ & Νόςων με την 

προςκόμιςη των νόμιμων παραςτατικών και δικαιολογητικών, όπωσ αυτϊ προβλϋπονται 

από τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016 ςε ςυνδυαςμό με αριθμ.36 

ϊρθρου 107 Ν.4497/17)  καθώσ και κϊθε ϊλλου δικαιολογητικού που τυχόν όθελε ζητηθεύ 

από τισ αρμόδιεσ υπηρεςύεσ που διενεργούν τον ϋλεγχο και την πληρωμό 

Ο προμηθευτόσ βαρύνεται με όλεσ τισ ιςχύουςεσ νόμιμεσ κρατόςεισ ωσ και κϊθε ϊλλη 

επιβϊρυνςη, ςύμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα, μη ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α.  

 ύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Ν. 2198/22-03-94 ϊρθρο 24 (ΥΕΚ 43/22-03-1994)  θα 

γύνει παρακρϊτηςη φόρου ειςοδόματοσ ύψουσ 8% επύ τησ καθαρόσ αξύασ του τιμολογύου. 

Για την παρακρϊτηςη αυτό θα δοθεύ βεβαύωςη από την υπηρεςύα μασ, η οπούα θα 

χρηςιμοποιηθεύ από τον προμηθευτό κατϊ την υποβολό τησ ετόςιασ φορολογικόσ δόλωςόσ 

του.  

 

9. Σο πλόρεσ κεύμενο τησ παρούςασ θα καταχωρηθεύ ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοςύων υμβϊςεων(ΚΗΜΔΗ) ,  επύςησ θα  εύναι διαθϋςιμο ςε ηλεκτρονικό μορφό ςτην 

ηλεκτρονικό ιςτοςελύδα του ΟΑΕΔ  (www.oaed.gr)   και περύληψη αυτόσ  ςτο διαδύκτυο, ςτον 

ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ) όπωσ προβλϋπεται ςτην 

περύπτωςη 16 τησ παραγρϊφου 4 του ϊρθρου 2 του Ν. 3861/2010 

 
 

Ωλιμοσ, 07-07-2020 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΨΣΡΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ  

ΣΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ ΑΣΣΙΚΗ & ΝΗΨΝ 
 
 
 

υναδινού ταμϊτα  
 

http://www.oaed.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/




ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι –    Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ – Ειδικού όροι –Απαιτόςεισ-Πύνακασ 
υμμόρφωςησ Σεχνικόσ προςφορϊσ     

 

1. ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ –ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.1 Αντικεύμενο –Περιγραφό Ϊργου 

Αντικεύμενο τησ παρούςασ  πρόςκληςησ εύναι  η ανϊδειξη Αναδόχου για το ϋργο  

Παροχό Τπηρεςιών Υύλαξησ και προςταςύασ των κτιρύων του Οργανιςμού . Οι ζητούμενεσ 

Τπηρεςύεσ Υύλαξησ  θα πρϋπει να πληρούν τισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ που περιγρϊφονται 

κατωτϋρω και αποτελούν αναπόςπαςτο μϋροσ τησ παρούςασ .  

Ο Ανϊδοχοσ λαμβϊνει γνώςη των ποςοτικών και ποιοτικών Σεχνικών Προδιαγραφών και 

δεςμεύεται ότι θα ςυμμορφώνεται με όλουσ τουσ όρουσ τησ Σεχνικόσ Προδιαγραφόσ τησ εν 

λόγω παροχόσ υπηρεςύασ, όπωσ αυτού περιγρϊφονται κατωτϋρω.  

 την τεχνικό προςφορϊ απαραύτητα ςε φύλλο ςυμμόρφωςησ θα απαντώνται όλα τα 

ζητούμενα των τεχνικών προδιαγραφών ϋνα προσ ϋνα, με αντύςτοιχεσ ςαφεύσ παραπομπϋσ 

ςε παραρτόματα/ςτοιχεύα/δικαιολογητικϊ  που κατϊ την κρύςη του υποψηφύου αναδόχου 

τεκμηριώνουν τα απαιτούμενα των προδιαγραφών. 

 

Β.1.2 Απαιτόςεισ Ϊργου   

Για την επύτευξη του ςτόχου του ϋργου τησ φύλαξησ των Τπηρεςιών του Οργανιςμού 

απαιτούνται τα κατωτϋρω :  

1.  Σο απαςχολούμενο προςωπικό ςτο ϋργο τησ φύλαξησ θα εύναι ειδικϊ εκπαιδευμϋνο, θα 
εύναι αποκλειςτικϊ προςωπικό του Αναδόχου και θα διαθϋτει αποκλειςτικϊ και επύ ποινό 
αποκλειςμού την απαιτούμενη ειδικό ϊδεια εργαςύασ που προβλϋπεται από το  Ν. 2518/97. 
2. Σο προςωπικό αυτό θα απαςχολεύται αποκλειςτικϊ και μόνο για τη φύλαξη των 
εςωτερικών και εξωτερικών χώρων των υπό φύλαξη κτιρύων για την εξαςφϊλιςη τησ 
ομαλόσ λειτουργύασ τησ κϊθε Τπηρεςύασ. 
3. Οι διαδικαςύεσ φύλαξησ θα καθορύζονται αποκλειςτικϊ από την Αναθϋτουςα Αρχό . Ο 
Ανϊδοχοσ υποχρεούται να προςαρμόζει τισ υπηρεςύεσ του ςύμφωνα με τισ υποδεύξεισ και 
ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ που θα προκύψουν από τισ δραςτηριότητεσ τησ.  
4. Κϊλυψη αςτικόσ ευθύνησ για κϊθε ζημιϊ ό απώλεια από αμϋλεια του αναδόχου. 
5.  Φρόςη οχόματοσ για περιπολύα ςτουσ περιβϊλλοντεσ χώρουσ  των κτιρύων των οικιςμών 
του Οργανιςμού.   
 

Β.1.3 Τποχρεώςεισ Αναδόχου 

Γενικέσ   

Α) Για την φύλαξη των κτιρύων ο μειοδότησ θα χρηςιμοποιεύ το μόνιμο ό ϋκτακτο προςωπικό 

που διαθϋτει ςε αριθμό και ςε ςυχνότητα που θα εξαςφαλύζουν ϊψογα αποτελϋςματα. 

Β) Σο προςωπικό τησ εταιρεύασ θα φϋρει ενδεικτικό ενδυμαςύα με τη φύρμα τησ εταιρεύασ 

τυπωμϋνη επύ τησ ενδυμαςύασ, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Ν.2518/97. 

 Γ) Ο ανϊδοχοσ αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη να αςφαλύςει ςε αςφαλιςτικό εταιρεύα τησ 

επιλογόσ του τον κίνδυνο τησ Γενικήσ Αςφαλιςτικήσ Ευθύνησ για ζημιϋσ ό βλϊβεσ που τυχόν 

θα προκληθούν ςτα κτύρια ό τισ εγκαταςτϊςεισ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, ςτο εργαζόμενο ςε 

αυτούσ προςωπικό, ό ςε οποιονδόποτε τρύτο από αποκλειςτικό αμϋλεια του αναδόχου ό των 

υπαλλόλων τησ, ςε περύπτωςη ςυμβϊντοσ ό ςυμβϊντων καλυπτομϋνων από το ςχετικό 

αςφαλιςτόριο ςυμβόλαιο, ςύμφωνα με τουσ γενικούσ και ειδικούσ όρουσ αυτού, ανεξϊρτητα 

από τον αριθμό των παρόντων, οι όποιοι εγεύρουν αξύωςη αποζημύωςησ τη διϊρκεια τησ 

αςφαλιςτικόσ περιόδου 





Ειδικέσ  

1) Ο Ανϊδοχοσ  υποχρεούται να προςκομύςει κατϊςταςη του προςωπικού που θα 

απαςχολεύται ςτην κϊθε Τπηρεςύα με πλόρη ςτοιχεύα, καθώσ επύςησ και να προςκομύζει τα 

ανωτϋρω ςτοιχεύα ςε κϊθε περύπτωςη μεταβολόσ του προςωπικού. 

2) Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να ακολουθεύ τισ οδηγύεσ τησ Τπηρεςύασ του ΟΑΕΔ η οπούα  

πιςτοποιεύ το ϋργο που εκτελεύται κϊθε φορϊ.  

Η ύπαρξη ό όχι τϋτοιων οδηγιών ςε καμύα περύπτωςη δεν απαλλϊςςει τον ανϊδοχο από τισ 

υποχρεώςεισ και ευθύνεσ του που προκύπτουν από την ςύμβαςη και ιδιαύτερα από την 

ευθύνη για τυχόν ζημιϊ  την οπούα όθελε υποςτεύ ο ΟΑΕΔ ό τρύτοσ από πλημμελό  εκτϋλεςη 

του ϋργου που ανατύθεται δυνϊμει τησ παρούςασ ς’ αυτόν.  

3) Ο ανϊδοχοσ απαλλϊςςεται από την ευθύνη για τυχόν ζημιϊ που θα προξενηθεύ  ς’ αυτόν 

κατϊ την εκτϋλεςη τησ εργαςύασ  βϊςει των οδηγιών που δύνονται από την Τπηρεςύα του 

ΟΑΕΔ μόνο ςε περύπτωςη κατϊ την οπούα ο ανϊδοχοσ εγγρϊφωσ και πριν την εκτϋλεςη τησ 

εργαςύασ όθελε  διατυπώςει τισ ςχετικϋσ αντιρρόςεισ του.  

4) Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται ςε αποκατϊςταςη οποιαδόποτε φθορϊσ ό ζημιϊσ που θα 

προξενηθεύ από υπαιτιότητϊ του ό από το προςωπικό του ςτα εφόδια και ςτα κτύρια του 

ΟΑΕΔ ό ςε τρύτουσ κατϊ την εκτϋλεςη των εργαςιών.  

Για οποιοδόποτε ατύχημα ςε πρόςωπο του ΟΑΕΔ ό ςε οποιονδόποτε τρύτο, καθώσ και για 

τον ανϊδοχο ό για το κϊθε φύςησ προςωπικό που θα χρηςιμοποιεύται απ’ αυτόν, που θα 

ςυμβεύ κατϊ την εκτϋλεςη των εργαςιών από υπαιτιότητα του αναδόχου ό του προςωπικού 

του, αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ εύναι ο ανϊδοχοσ και αςτικϊ και ποινικϊ. Διευκρινύζεται ότι το 

προςωπικό που θα χρηςιμοποιεύ ο ανϊδοχοσ θα επιλϋγεται, προςλαμβϊνεται και αμεύβεται 

αποκλειςτικϊ από τον ανϊδοχο που θα εύναι και εργοδότησ του, ενώ ο ΟΑΕΔ δεν ϋχει και δεν 

εύναι δυνατό να ϋχει κϊποια ςχϋςη με αυτό. 

Κατ΄ εξαύρεςη ο Οργανιςμόσ ϋχει το δικαύωμα να απαιτεύ από τον ανϊδοχο την 

αντικατϊςταςη οποιουδόποτε προςώπου θεωρεύ, κατϊ την ελεύθερη κρύςη του, 

ακατϊλληλο, κατόπιν προςκόμιςησ ςτοιχεύων τα οπούα θα ζητηθούν.  

5) Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να τηρεύ με ςχολαςτικότητα την ιςχύουςα εργατικό & 

αςφαλιςτικό νομοθεςύα, ςε ότι αφορϊ τισ αμοιβϋσ, τακτικϋσ και ϋκτακτεσ, του εν λόγω 

προςωπικού, την κοινωνικό του αςφϊλιςη και τισ ϊλλεσ ανϊλογησ φύςησ παροχϋσ και 

ουδϋποτε δύναται να αρνηθεύ την καταβολό των εν λόγω παροχών ςτο απαςχολούμενο, 

ςτην φύλαξη  των Τπηρεςιών του Οργανιςμού προςωπικό, με την πρόφαςη ότι ο 

Οργανιςμόσ δεν του κατϋβαλε την κανονιςμϋνη αποζημύωςη. 

Όλεσ οι υποχρεώςεισ και οικονομικϋσ επιβαρύνςεισ που προκύπτουν από αυτό την αςφϊλιςη 

καθώσ και κϊθε ειςφορϊ υπϋρ του Οργανιςμού και ταμεύων κύριασ ό επικουρικόσ αςφϊλιςησ 

και για κρατόςεισ υπϋρ τρύτου και λοιπϋσ εν γϋνει επιβαρύνςεισ φόρουσ τϋλη  χαρτοςόμου 

κλπ, βαρύνουν αποκλειςτικϊ τον ανϊδοχο ωσ εργοδότη του κϊθε φύςησ προςωπικού που 

χρηςιμοποιεύται από αυτόν. 

6) Κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςησ του ϋργου τησ παρούςασ ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να τηρεύ 

τουσ κεύμενουσ νόμουσ, διατϊξεισ κλπ και γενικϊ αυτούσ που αφορούν την υγεύα και 

αςφϊλεια του προςωπικού που χρηςιμοποιεύται από αυτόν ευθυνόμενοσ για κϊθε 

παρϊβαςό του.  

7) Οι τυχόν εργαςύεσ που πραγματοποιούνται από τρύτο ύςτερα από εντολό αναδόχου 

ουδόλωσ απαλλϊςςουν τον ανϊδοχο από τισ ευθύνεσ και υποχρεώςεισ του που απορρϋουν 

από την παρούςα  ςύμβαςη, ο οπούοσ τυγχϊνει και ςτην περύπτωςη αυτό μοναδικόσ 

υπόχρεοσ και υπεύθυνοσ απϋναντι ςτον ΟΑΕΔ και ςτουσ τρύτουσ.  





8) Επιπλϋον ο ανϊδοχοσ αναγνωρύζει ότι επιςκϋφθηκε τουσ χώρουσ των Τπηρεςιών και 

μελϋτηςε τα ςχϋδια κατόψεων, ϋλεγξε τισ εγκαταςτϊςεισ, οι οπούεσ πληρούν όλεσ τισ 

προώποθϋςεισ για την απρόςκοπτη και αςφαλό εργαςύα του προςωπικού του, ώςτε να μην 

υπϊρχει κύνδυνοσ ατυχόματοσ. ε περύπτωςη μετεςτϋγαςησ κϊποιασ υπηρεςύασ ο ανϊδοχοσ 

ςυνεχύζει τη φύλαξη του νϋου κτιρύου όπου μεταςτεγϊςθηκε η υπηρεςύα. 

9)    ε περύπτωςη ατυχόματοσ ο ανϊδοχοσ θα εύναι ο μόνοσ υπεύθυνοσ. 

10) Ο ανϊδοχοσ αναλαμβϊνει επύςησ την υποχρϋωςη να μεριμνόςει ώςτε να αποφύγει 

περύπτωςη κενών ςτο προςωπικό του, τα οπούα θα πρϋπει να φροντύζουν την φύλαξη των 

κτιρύων του ΟΑΕΔ με οποιοδόποτε τρόπο, ςε περύπτωςη απεργύασ του ανωτϋρω 

προςωπικού. 

Β.1.4 Τποχρεώςεισ –Καθόκοντα προςωπικού Αςφαλεύασ   

 Σο προςωπικό αςφϊλειασ του Αναδόχου οφεύλει να :  

1. Να ελϋγχει οπτικϊ ολόκληρη το χώρο ειςόδου του υπό φύλαξη κτιρύου και να 

εντοπύζει μη ςύνηθεσ καταςτϊςεισ και να  τισ αντιμετωπύζει ϋγκαιρα. 

2. Να επιβλϋπει την κύνηςη και παρουςύα των επιςκεπτών ςε όλουσ τουσ χώρουσ του 

Οργανιςμού, με φυςικό παρουςύα ό με τη χρόςη καμερών.  

3. Να ζητϊ κατϊ την εύςοδο του επιςκϋπτη την προςκόμιςη ενόσ προςωπικού δημοςύου 

εγγρϊφου (αςτυνομικό ταυτότητα , διαβατόριο κτλ), το οπούο θα επιςτϋφεται με την 

αποχώρηςη του,  με βϊςη το οπούο θα καταγρϊφονται τα ςτοιχεύα ςτο «Βιβλύο 

Επιςκεπτών» ημερομηνύα, ώρα επύςκεψησ και Τπηρεςύα προοριςμού  και θα 

χορηγεύται η ςχετικό καρτϋλα «Επιςκϋπτησ». 

4. Σο προςωπικό του αναδόχου πρϋπει να ςυμπεριφϋρεται με την προςόκουςα ευγϋνεια 

ςτουσ υπαλλόλουσ τησ υπηρεςύασ και ςτουσ ςυναλλαςςόμενουσ με αυτόν πολύτεσ. 

5. Να διενεργεύ περιοδικούσ ελϋγχουσ ςτουσ εςωτερικούσ και εξωτερικούσ χώρουσ του 

κτιρύου ςε τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα.  

6. Μετϊ τη λόξη του ωραρύου εργαςύασ των υπαλλόλων , οι φύλακεσ υποχρεούται να 

επιθεωρούν τουσ χώρουσ και τισ εγκαταςτϊςεισ του κτιρύου που φυλϊςςουν, 

ενεργώντασ προληπτικϊ και καταςταλτικϊ προσ αποφυγό κϊθε εύδουσ ζημιϊσ από 

πιθανό βλϊβη (πυρκαγιϊ, διαρροϋσ νερού) . 

7. Να εκτελεύ τισ απαραύτητεσ ενϋργειεσ ςτισ περιπτώςεισ ϋκτακτησ ανϊγκησ (πυρκαγιϊ, 

ςειςμόσ, τρομοκρατικό ενϋργεια ) και να χειρύζεται τα διαθϋςιμα τεχνικϊ μϋςα τησ 

Τπηρεςύασ .  

8. Να τηρεύ το βιβλύο ςυμβϊντων το οπούο θα ενημερώνεται καθημερινϊ και  θα 

υπογρϊφει κατϊ την αλλαγό βϊρδιασ (ώρα ανϊληψησ καθηκόντων και αποχώρηςησ).  

9. Να μην αποχωρεύ αν δεν ϋχει προςϋλθει ο αντικαταςτϊτησ του. 

10. Να ελϋγχει το περιεχόμενο των δεμϊτων και χειραποςκευών με το μηχϊνημα x-ray 

που διαθϋτει η Τπηρεςύα και να εξακριβώνει την επικινδυνότητα ό μη αυτών .  

11. Να μη φϋρει πυροβόλα όπλα.   

12. Όπου από την παρούςα προκόρυξη προβλϋπεται η φύλαξη με περιπολύα, αυτό θα 

πρϋπει να διενεργεύται με τϋτοιο τρόπο ώςτε να διαςφαλύζεται η αςφαλόσ και 

ςυνεχόσ φύλαξη όλου του χώρου. 

 

Β.1.5  Σεχνικόσ  Εξοπλιςμόσ   

Η ανϊδοχοσ θα διαθϋτει όλο τον απαραύτητο εξοπλιςμό  που απαιτούν οι υπηρεςύεσ φύλαξησ, 
ότοι :   

1. Να διατύθεται Κϋντρο επιχειρόςεων. 

2. Αςύρματοσ πομποδϋκτησ για ενδοεπικοινωνύα των φυλϊκων καθώσ και για την 
επικοινωνύα με το Κϋντρο επιχειρόςεων τησ εταιρεύασ. 





3. Κινητϊ τηλϋφωνα για επικοινωνύα ςε περιπτώςεισ ανϊγκησ και ηλεκτρικού φανού, καθώσ 
και ςφυρύχτρα. 

4. Πινακύδεσ ςόμανςησ φυλαςςόμενου χώρου. 

5. Δυνατότητα χρόςησ φορητού ανιχνευτό μετϊλλων. 

6. Αςύρματο μπουτόν κλόςησ για εκπομπϋσ κωδικοποιημϋνου ςόματοσ ςτο κϋντρο 
επιχειρόςεων. 

7. Οχόματα περιπολύασ για όςεσ περιπτώςεισ απαιτεύται από την παρούςα προκόρυξη. 

 





Β.1.6. Πύνακασ  Τπηρεςιών του Οργανιςμού 
 

 

ΤΠΗΡΕΙΕ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΗ ΑΣΣΙΚΗ & 

ΝΗΨΝ  
 

1 ΚΠΑ2 Αγύασ Παραςκευόσ 
Μεςογεύων 470 , Σ.Κ. 153 42   
Αγύα  Παραςκευό 

2 ΚΠΑ2 Αθόνασ 
ταδύου  54 & Εμμ. Μπενϊκη 1,  
Σ.Κ.  105 64  Αθόνα 

3 ΚΠΑ2 Αμπελοκόπων Λουώζησ Ρύανκουρ 80  , Σ.Κ. 115 24  Αθόνα 

4 ΚΠΑ2 Αχαρνών  Β. Παγωνα 22 , Σ.Κ. 136 71  Αχαρνϋσ 

5 ΚΠΑ2  Αγ. Αναργύρων-Ιλύου  Λεωφ. Φαςιϊσ 135 , Σ.Κ.  131 22  Ίλιον 

6 ΚΠΑ2 Δϊφνησ  Δωδεκανόςου  6, Σ.Κ.  174 56  Άλιμοσ 

7 ΚΠΑ2 Καιςαριανόσ 
Π. Σςαλδϊρη 28 & Φρυς. μύρνησ 42, 
Σ.Κ. 16232, Βύρωνασ 

8 ΚΠΑ2 Καλλιθϋασ 
Μαντζαγριωτϊκη 57 & Δημοςθϋνουσ 
 Σ.Κ. 176 72  Καλλιθϋα 

9 ΚΠΑ2 Κερατςινύου Ήρασ 2 Κερατςύνι 

10 ΚΠΑ2 Νύκαιασ 
Καιςαρεύασ 136 & Κιλικύασ, 
Σ.Κ. 184 50  Νύκαια 

11 ΚΠΑ2 Πατηςύων Λεωφ. Γαλατςύου 13-15, Σ.Κ. 111 41  Αθόνα 

12 ΚΠΑ2 Πειραιϊ 
Μαυρομιχϊλη 21 & Μεςολογγύου 4 & 
Μαυρομιχϊλη 21 & Μεθώνησ 19 (2 ειςόδουσ) 
Σ.Κ.  185 45  Πειραιϊσ  

13 ΚΠΑ2 Περιςτερύου Κρυςτϊλλη 6 , Σ.Κ.  121 31  Περιςτϋρι 

14 
Κτιριακό  υγκρότημα του ΚΠΑ2 

Κηφιςιϊσ 
Σατούου 125 & Γ. Λύρα 140,  
Σ.Κ. 145 64  Ν. Κηφιςιϊ 

15 ΚΠΑ2 Μαρκοπούλου 
Παπαδημητρύου 26Α, Σ.Κ.  190 03  Μαρκόπουλο 

Αττικόσ 

16 ΚΠΑ2 Νϋασ  Ιωνύασ Λεωφ.Ηρακλεύου  133, Σ.Κ.  142 31  Ν. Ιωνύα 

17 ΚΠΑ2 Πλ. Αττικόσ Ζαχύασ 6 Πλ. Αττικόσ, Σ.Κ.  104 45  Αθόνα 

18 ΚΠΑ2 Αμαρουςύου  Παλαιολόγου 9 , Σ.Κ. 151 24  Μαρούςι  

19 ΚΠΑ2 Παλλόνησ  Λεωφ. Μαραθώνοσ 115, Σ.Κ. 153 51  Παλλόνη 

20 Κτύριο τ. ΟΕΚ (ολωμού 60) ολωμού 60, Σ.Κ. 104 32  Αθόνα 

21 ΕΠΑ Μαθητεύασ Ν. Ηρακλεύου  Πευκών 112, Σ.Κ.  141 22  Ηρϊκλειο 

22 ΕΠΑ Μαθητεύασ Αιγϊλεω  
Πλαπούτα 11 & Δαρδανελύων, 
Σ.Κ.  122 43  Αιγϊλεω 

23 ΕΠΑ Μαθητεύασ Ρϋντη  Π. Ρϊλλη 83, Σ.Κ.  182 33  Αγ. Ι. Ρϋντησ 

24 ΚΠΑ2 Φαλκύδασ Νεοφύτου 30, Σ.Θ. 19301 / 341 00 - Φαλκύδα 

25 ΕΠΑ Μαθητεύασ Φαλκύδασ  
Εθνικό Οδόσ  Φαλκύδασ Λεπούρων,  
Σ.Κ. 340 02 Βαςιλικό Φαλκύδασ 

26 Βρεφονηπιακόσ ταθμόσ Μενιδύου  
Μεγ.Βαςιλεύου 1 & Αθηνϊσ Τγεύασ, Λόφοσ Προφότη 

Ηλύα, Σ.Κ.  13672 Αχαρναύ 

27 
Βρεφονηπιακόσ ταθμόσ Ολυμπιακού 

Φωριού   
Νικ. Κακλαμανϊκη 22 & Καλιπϊτειρασ,  
Σ.Κ.  13677  Θρακομακεδόνεσ 

28 ΒΝ Φαώδαρύου  

 





ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΥΨΗ ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

ΥΤΛΛΟ ΤΜΜΜΟΡΥΨΗ ΑΠΑΙΣΗΗ  ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ 

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ (Ναι 

ό Όχι )  

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

Ο Ανϊδοχοσ λαμβϊνει γνώςη των ποςοτικών και ποιοτικών 

Σεχνικών Προδιαγραφών και δεςμεύεται ότι θα 

ςυμμορφώνεται με όλουσ τουσ όρουσ τησ Σεχνικόσ 

Προδιαγραφόσ τησ εν λόγω παροχόσ υπηρεςύασ, όπωσ αυτού 

περιγρϊφονται κατωτϋρω.  

ΝΑΙ    

1.Απαιτόςεισ Ϊργου 
   

1.1.Σο απαςχολούμενο προςωπικό ςτο ϋργο τησ φύλαξησ θα 
εύναι ειδικϊ εκπαιδευμϋνο, θα εύναι αποκλειςτικϊ προςωπικό 
του Αναδόχου και θα διαθϋτει αποκλειςτικϊ και επύ ποινό 
αποκλειςμού την απαιτούμενη ειδικό ϊδεια εργαςύασ που 
προβλϋπεται από το  Ν. 2518/97. 

ΝΑΙ    

1.2. Σο προςωπικό αυτό θα απαςχολεύται αποκλειςτικϊ και 
μόνο για τη φύλαξη των εςωτερικών και εξωτερικών χώρων 
των υπό φύλαξη κτιρύων για την εξαςφϊλιςη τησ ομαλόσ 
λειτουργύασ τησ κϊθε Τπηρεςύασ. 

ΝΑΙ    

1.3.Οι διαδικαςύεσ φύλαξησ θα καθορύζονται αποκλειςτικϊ 
από την Αναθϋτουςα Αρχό . Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να 
προςαρμόζει τισ υπηρεςύεσ του ςύμφωνα με τισ υποδεύξεισ 
και ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ που θα προκύψουν από τισ 
δραςτηριότητεσ τησ.  

ΝΑΙ    

1.4. Κϊλυψη αςτικόσ ευθύνησ για κϊθε ζημιϊ ό απώλεια από 
αμϋλεια του αναδόχου. 

ΝΑΙ    

1.5.Φρόςη οχόματοσ για περιπολύα ςτουσ περιβϊλλοντεσ 
χώρουσ  των κτιρύων των οικιςμών του Οργανιςμού.   

ΝΑΙ    

2. Τποχρεώςεισ Αναδόχου 
   

Γενικέσ 
   

2.1. Για την φύλαξη των κτιρύων ο μειοδότησ θα 

χρηςιμοποιεύ το μόνιμο ό ϋκτακτο προςωπικό που διαθϋτει 

ςε αριθμό και ςε ςυχνότητα που θα εξαςφαλύζουν ϊψογα 

αποτελϋςματα. 

Ναι    

2.2. Σο προςωπικό τησ εταιρεύασ θα φϋρει ενδεικτικό 

ενδυμαςύα με τη φύρμα τησ εταιρεύασ τυπωμϋνη επύ τησ 

ενδυμαςύασ, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Ν.2518/97 

Ναι    

2.3. Ο ανϊδοχοσ αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη να αςφαλύςει 

ςε αςφαλιςτικό εταιρεύα τησ επιλογόσ του τον κίνδυνο τησ 

Γενικήσ Αςφαλιςτικήσ Ευθύνησ για ζημιϋσ ό βλϊβεσ που τυχόν 

θα προκληθούν ςτα κτύρια ό τισ εγκαταςτϊςεισ τησ 

αναθϋτουςασ αρχόσ, ςτο εργαζόμενο ςε αυτούσ προςωπικό, 

ό ςε οποιονδόποτε τρύτο από αποκλειςτικό αμϋλεια του 

αναδόχου ό των υπαλλόλων τησ, ςε περύπτωςη ςυμβϊντοσ ό 

ςυμβϊντων καλυπτομϋνων από το ςχετικό αςφαλιςτόριο 

ςυμβόλαιο, ςύμφωνα με τουσ γενικούσ και ειδικούσ όρουσ 

αυτού, ανεξϊρτητα από τον αριθμό των παρόντων, οι όποιοι 

εγεύρουν αξύωςη αποζημύωςησ τη διϊρκεια τησ αςφαλιςτικόσ 

περιόδου. 

Ναι    

 
   





Ειδικϋσ  
   

2.4 Ο Ανϊδοχοσ  υποχρεούται να προςκομύςει κατϊςταςη 
του προςωπικού που θα απαςχολεύται ςτην κϊθε Τπηρεςύα 
με πλόρη ςτοιχεύα, καθώσ επύςησ και να προςκομύζει τα 
ανωτϋρω ςτοιχεύα ςε κϊθε περύπτωςη μεταβολόσ του 
προςωπικού 

Ναι    

2.5 Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να ακολουθεύ τισ οδηγύεσ τησ 

Τπηρεςύασ του ΟΑΕΔ η οπούα  πιςτοποιεύ το ϋργο που 

εκτελεύται κϊθε φορϊ.  

Η ύπαρξη ό όχι τϋτοιων οδηγιών ςε καμύα περύπτωςη δεν 

απαλλϊςςει τον ανϊδοχο από τισ υποχρεώςεισ και ευθύνεσ 

του που προκύπτουν από την ςύμβαςη και ιδιαύτερα από την 

ευθύνη για τυχόν ζημιϊ  την οπούα όθελε υποςτεύ ο ΟΑΕΔ ό 

τρύτοσ από πλημμελό  εκτϋλεςη του ϋργου που ανατύθεται 

δυνϊμει τησ παρούςασ ς’ αυτόν.   

Ναι    

2.6 Ο ανϊδοχοσ απαλλϊςςεται από την ευθύνη για τυχόν 

ζημιϊ που θα προξενηθεύ  ς’ αυτόν κατϊ την εκτϋλεςη τησ 

εργαςύασ  βϊςει των οδηγιών που δύνονται από την Τπηρεςύα 

του ΟΑΕΔ μόνο ςε περύπτωςη κατϊ την οπούα ο ανϊδοχοσ 

εγγρϊφωσ και πριν την εκτϋλεςη τησ εργαςύασ όθελε  

διατυπώςει τισ ςχετικϋσ αντιρρόςεισ του.  

Ναι    

2.7 Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται ςε αποκατϊςταςη οποιαδόποτε 

φθορϊσ ό ζημιϊσ που θα προξενηθεύ από υπαιτιότητϊ του ό 

από το προςωπικό του ςτα εφόδια και ςτα κτύρια του ΟΑΕΔ 

ό ςε τρύτουσ κατϊ την εκτϋλεςη των εργαςιών.  

Για οποιοδόποτε ατύχημα ςε πρόςωπο του ΟΑΕΔ ό ςε 

οποιονδόποτε τρύτο, καθώσ και για τον ανϊδοχο ό για το 

κϊθε φύςησ προςωπικό που θα χρηςιμοποιεύται απ’ αυτόν, 

που θα ςυμβεύ κατϊ την εκτϋλεςη των εργαςιών από 

υπαιτιότητα του αναδόχου ό του προςωπικού του, 

αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ εύναι ο ανϊδοχοσ και αςτικϊ και 

ποινικϊ. Διευκρινύζεται ότι το προςωπικό που θα 

χρηςιμοποιεύ ο ανϊδοχοσ θα επιλϋγεται, προςλαμβϊνεται και 

αμεύβεται αποκλειςτικϊ από τον ανϊδοχο που θα εύναι και 

εργοδότησ του, ενώ ο ΟΑΕΔ δεν ϋχει και δεν εύναι δυνατό να 

ϋχει κϊποια ςχϋςη με αυτό. 

Κατ΄ εξαύρεςη ο Οργανιςμόσ ϋχει το δικαύωμα να απαιτεύ από 

τον ανϊδοχο την αντικατϊςταςη οποιουδόποτε προςώπου 

θεωρεύ, κατϊ την ελεύθερη κρύςη του, ακατϊλληλο, κατόπιν 

προςκόμιςησ ςτοιχεύων τα οπούα θα ζητηθούν.  

Ναι    

2.8 Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να τηρεύ με ςχολαςτικότητα 

την ιςχύουςα εργατικό & αςφαλιςτικό νομοθεςύα, ςε ότι 

αφορϊ τισ αμοιβϋσ, τακτικϋσ και ϋκτακτεσ, του εν λόγω 

προςωπικού, την κοινωνικό του αςφϊλιςη και τισ ϊλλεσ 

ανϊλογησ φύςησ παροχϋσ και ουδϋποτε δύναται να αρνηθεύ 

την καταβολό των εν λόγω παροχών ςτο απαςχολούμενο, 

ςτην φύλαξη  των Τπηρεςιών του Οργανιςμού προςωπικό, 

με την πρόφαςη ότι ο Οργανιςμόσ δεν του κατϋβαλε την 

Ναι    





κανονιςμϋνη αποζημύωςη. 

Όλεσ οι υποχρεώςεισ και οικονομικϋσ επιβαρύνςεισ που 

προκύπτουν από αυτό την αςφϊλιςη καθώσ και κϊθε 

ειςφορϊ υπϋρ του Οργανιςμού και ταμεύων κύριασ ό 

επικουρικόσ αςφϊλιςησ και για κρατόςεισ υπϋρ τρύτου και 

λοιπϋσ εν γϋνει επιβαρύνςεισ φόρουσ τϋλη  χαρτοςόμου κλπ, 

βαρύνουν αποκλειςτικϊ τον ανϊδοχο ωσ εργοδότη του κϊθε 

φύςησ προςωπικού που χρηςιμοποιεύται από αυτόν. 

2.9 Κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςησ του ϋργου τησ παρούςασ ο 

ανϊδοχοσ υποχρεούται να τηρεύ τουσ κεύμενουσ νόμουσ, 

διατϊξεισ κλπ και γενικϊ αυτούσ που αφορούν την υγεύα και 

αςφϊλεια του προςωπικού που χρηςιμοποιεύται από αυτόν 

ευθυνόμενοσ για κϊθε παρϊβαςό του.  

Ναι    

2.10  Οι τυχόν εργαςύεσ που πραγματοποιούνται από τρύτο 

ύςτερα από εντολό αναδόχου ουδόλωσ απαλλϊςςουν τον 

ανϊδοχο από τισ ευθύνεσ και υποχρεώςεισ του που 

απορρϋουν από την παρούςα  ςύμβαςη, ο οπούοσ τυγχϊνει 

και ςτην περύπτωςη αυτό μοναδικόσ υπόχρεοσ και 

υπεύθυνοσ απϋναντι ςτον ΟΑΕΔ και ςτουσ τρύτουσ. 

Ναι    

2.11 Επιπλϋον ο ανϊδοχοσ αναγνωρύζει ότι επιςκϋφθηκε 

τουσ χώρουσ των Τπηρεςιών και μελϋτηςε τα ςχϋδια 

κατόψεων, ϋλεγξε τισ εγκαταςτϊςεισ, οι οπούεσ πληρούν όλεσ 

τισ προώποθϋςεισ για την απρόςκοπτη και αςφαλό εργαςύα 

του προςωπικού του, ώςτε να μην υπϊρχει κύνδυνοσ 

ατυχόματοσ. ε περύπτωςη μετεςτϋγαςησ κϊποιασ 

υπηρεςύασ ο ανϊδοχοσ ςυνεχύζει τη φύλαξη του νϋου κτιρύου 

όπου μεταςτεγϊςθηκε η υπηρεςύα. 

Ναι    

2.12  ε περύπτωςη ατυχόματοσ ο ανϊδοχοσ θα εύναι ο μόνοσ 

υπεύθυνοσ. 

Ναι    

2.13 Ο ανϊδοχοσ αναλαμβϊνει επύςησ την υποχρϋωςη να 

μεριμνόςει ώςτε να αποφύγει περύπτωςη κενών ςτο 

προςωπικό του, τα οπούα θα πρϋπει να φροντύζουν την 

φύλαξη των κτιρύων του ΟΑΕΔ με οποιοδόποτε τρόπο, ςε 

περύπτωςη απεργύασ του ανωτϋρω προςωπικού. 

Ναι    

3.Τποχρεώςεισ –Καθόκοντα προςωπικού Αςφαλεύασ   

 Σο προςωπικό αςφϊλειασ του Αναδόχου οφεύλει να :  

   

3.1 Να ελϋγχει οπτικϊ ολόκληρο το χώρο ειςόδου του υπό 

φύλαξη κτιρύου και να εντοπύζει μη ςύνηθεσ καταςτϊςεισ και 

να  τισ αντιμετωπύζει ϋγκαιρα. 

Ναι    

3.2 Να επιβλϋπει την κύνηςη και παρουςύα των επιςκεπτών 

ςε όλουσ τουσ χώρουσ του Οργανιςμού, με φυςικό παρουςύα 

ό με τη χρόςη καμερών.  

Ναι    

3.3 Να ζητϊ κατϊ την εύςοδο του επιςκϋπτη την προςκόμιςη 

ενόσ προςωπικού δημοςύου εγγρϊφου (αςτυνομικό 

ταυτότητα , διαβατόριο κτλ), το οπούο θα επιςτρϋφεται με 

την αποχώρηςη του,  με βϊςη το οπούο θα καταγρϊφονται τα 

ςτοιχεύα ςτο «Βιβλύο Επιςκεπτών» ημερομηνύα, ώρα 

επύςκεψησ και Τπηρεςύα προοριςμού  και θα χορηγεύται η 

ςχετικό καρτϋλα «Επιςκϋπτησ». 

Ναι    





3.4 Σο προςωπικό του αναδόχου πρϋπει να ςυμπεριφϋρεται 

με την προςόκουςα ευγϋνεια ςτουσ υπαλλόλουσ τησ 

υπηρεςύασ και ςτουσ ςυναλλαςςόμενουσ με αυτόν πολύτεσ. 

Ναι    

3.5 Να διενεργεύ περιοδικούσ ελϋγχουσ ςτουσ εςωτερικούσ 

και εξωτερικούσ χώρουσ του κτιρύου ςε τακτϊ χρονικϊ 

διαςτόματα.  

Ναι    

3.6 Μετϊ τη λόξη του ωραρύου εργαςύασ των υπαλλόλων , οι 

φύλακεσ υποχρεούνται να επιθεωρούν τουσ χώρουσ και τισ 

εγκαταςτϊςεισ του κτιρύου που φυλϊςςουν, ενεργώντασ 

προληπτικϊ και καταςταλτικϊ προσ αποφυγό κϊθε εύδουσ 

ζημιϊσ από πιθανό βλϊβη (πυρκαγιϊ, διαρροϋσ νερού) . 

Ναι    

3.7 Να εκτελεύ τισ απαραύτητεσ ενϋργειεσ ςτισ περιπτώςεισ 

ϋκτακτησ ανϊγκησ (πυρκαγιϊ, ςειςμόσ, τρομοκρατικό 

ενϋργεια ) και να χειρύζεται τα διαθϋςιμα τεχνικϊ μϋςα τησ 

Τπηρεςύασ .  

Ναι    

3.8 Να τηρεύ το βιβλύο ςυμβϊντων το οπούο θα ενημερώνεται 

καθημερινϊ και  θα υπογρϊφει κατϊ την αλλαγό βϊρδιασ 

(ώρα ανϊληψησ καθηκόντων και αποχώρηςησ) .  

Ναι    

3.9 Να μην αποχωρεύ αν δεν ϋχει προςϋλθει ο 

αντικαταςτϊτησ του. 

Ναι    

3.10 Να ελϋγχει το περιεχόμενο των δεμϊτων και 

χειραποςκευών με το μηχϊνημα x-ray που διαθϋτει η 

Τπηρεςύα και να εξακριβώνει την επικινδυνότητα ό μη 

αυτών .  

Ναι    

3.11 Να μη φϋρει πυροβόλα όπλα.  Ναι    

3.12 Όπου από την παρούςα προκόρυξη προβλϋπεται η 

φύλαξη με περιπολύα, αυτό θα πρϋπει να διενεργεύται με 

τϋτοιο τρόπο ώςτε να διαςφαλύζεται η αςφαλόσ και ςυνεχόσ 

φύλαξη όλου του χώρου. 

Ναι    

4.  Σεχνικόσ  Εξοπλιςμόσ   
   

Η ανϊδοχοσ θα διαθϋτει όλο τον απαραύτητο εξοπλιςμό  που 

απαιτούν οι υπηρεςύεσ φύλαξησ , ότοι :   

1. Να διατύθεται Κϋντρο επιχειρόςεων. 

2. Αςύρματοσ πομποδϋκτησ για ενδοεπικοινωνύα των 
φυλϊκων καθώσ και για την επικοινωνύα με το Κϋντρο 
επιχειρόςεων τησ εταιρεύασ. 

3. Κινητϊ τηλϋφωνα για επικοινωνύα ςε περιπτώςεισ 
ανϊγκησ και ηλεκτρικού φανού, καθώσ και ςφυρύχτρα. 

4. Πινακύδεσ ςόμανςησ φυλαςςόμενου χώρου. 

5. Δυνατότητα χρόςησ φορητού ανιχνευτό μετϊλλων. 

6. Αςύρματο μπουτόν κλόςησ για εκπομπϋσ 
κωδικοποιημϋνου ςόματοσ ςτο κϋντρο επιχειρόςεων. 

7. Οχόματα περιπολύασ για όςεσ περιπτώςεισ απαιτεύται από 
την παρούςα προκόρυξη. 

 

Ναι    

 

 





Οι ςυμμετϋχοντεσ  ςυνυποβϊλλουν υποχρεωτικϊ μαζύ με την τεχνικό τουσ προςφορϊ, τα 

δικαιολογητικϊ και τα λοιπϊ ςτοιχεύα , που ζητούνται κατϊ περύπτωςη.  

τη ςτόλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ», περιγρϊφονται αναλυτικϊ οι αντύςτοιχοι τεχνικού όροι, 

υποχρεώςεισ ό επεξηγόςεισ για τα οπούα θα πρϋπει να δοθούν αντύςτοιχεσ απαντόςεισ. 

Αν ςτη ςτόλη «ΑΠΑΙΣΗΗ» ϋχει ςυμπληρωθεύ η λϋξη «ΝΑΙ» τότε η αντύςτοιχη προδιαγραφό 

εύναι υποχρεωτικό για τον υποψόφιο Ανϊδοχο, θεωρούμενη ωσ απαρϊβατοσ όροσ ςύμφωνα 

με την παρούςα Διακόρυξη. Προςφορϋσ που δεν καλύπτουν πλόρωσ απαρϊβατουσ όρουσ 

απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ.  

τη ςτόλη «ΑΠΑΝΣΗΗ» ςημειώνεται η απϊντηςη του Αναδόχου που ϋχει τη μορφό ΝΑΙ 

/ΟΦΙ εϊν η αντύςτοιχη προδιαγραφό πληρούται ό όχι από την  Προςφορϊ. Απλό κατϊφαςη  η 

επεξόγηςη δεν αποτελεύ απόδειξη πλόρωςησ τησ προδιαγραφόσ και η αρμόδια Επιτροπό ϋχει 

την υποχρϋωςη ελϋγχου και επιβεβαύωςησ τησ πλόρωςησ τησ απαύτηςησ .  

τη ςτόλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεύ η ςαφόσ παραπομπό ςε παραρτόματα τησ 

Σεχνικόσ Προςφορϊσ/ ςτοιχεύα /δικαιολογητικϊ , το οπούο θα περιλαμβϊνει αριθμημϋνα 

Σεχνικϊ Υυλλϊδια ,  αναλυτικϋσ τεχνικϋσ περιγραφϋσ των υπηρεςιών , του εξοπλιςμού ό του 

τρόπου διαςύνδεςησ και λειτουργύασ ό αναφορϋσ μεθοδολογύασ εγκατϊςταςησ και 

υποςτόριξησ κλπ,  , που κατϊ την κρύςη του υποψόφιου αναδόχου τεκμηριώνουν τα 

απαιτούμενα  ςτοιχεύα των προδιαγραφών .  

Εύναι ιδιαύτερα επιθυμητό η πληρϋςτερη ςυμπλόρωςη των παραπομπών, οι οπούεσ πρϋπει να 

εύναι  κατϊ το δυνατόν ςυγκεκριμϋνεσ (π.χ Σεχνικό Υυλλϊδιο 3, ελ. 4, Παρϊγραφοσ 4 , κλπ.)   

Σονύζεται ότι εύναι υποχρεωτικό η απϊντηςη ςε όλα τα ςημεύα  του παραπϊνω  πύνακα και η 

παροχό όλων των πληροφοριών που ζητούνται . ε περύπτωςη που δεν ϋχει ςυμπληρωθεύ η 

ςτόλη «ΑΠΑΝΣΗΗ», για ϋςτω και ϋνα από τουσ όρουσ  πύνακα τότε θεωρεύται ότι δεν 

υπϊρχει απϊντηςη ςτο ςχετικό όρο.  

 

 

 

 

 





 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – Τπόδειγμα- Ανϊλυςη  Οικονομικόσ προςφορϊσ    

ΠΙΝΑΚΑ  ΤΠΗΡΕΙΨΝ  ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ  ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΗ ΑΣΣΙΚΗ & ΝΗΨΝ 

Α/Α 

 

ΤΠΗΡΕΙΑ 

 
ΑΡΙΘΜΟ 

 ΥΤΛΑΚΨΝ 
ΨΡΑΡΙΟ 

ΕΛΑΦΙΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΚΗ & 

ΑΥ. ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΚΟΣΟ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΜΗΝΨΝ 

ΤΝΟΛΟ  

 ΚΟΣΟΤ (€) 

ΕΡΓΑΙΜΕ ΑΒ.ΚΤΡ.ΑΡΓ χωρύσ ΥΠΑ με ΥΠΑ 

1 ΚΠΑ2 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ  1 07:00-15:00     1   

2 ΚΠΑ2 ΑΘΗΝΩΝ  1 07:00-15:00     1   

3 ΚΠΑ2 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ  1 07:00-15:00     1   

4 ΚΠΑ2 ΑΦΑΡΝΩΝ  1 07:00-15:00     1   

5 ΚΠΑ2 ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ –ΙΛΙΟΤ  1 07:00-15:00     1   

6 ΚΠΑ2  ΔΑΥΝΗ   1 07:00-15:00     1   

7 ΚΠΑ2 ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ  1 07:00-15:00     1   

8 ΚΠΑ2 ΚΑΛΛΙΘΕΑ  1 07:00-15:00     1   

9 ΚΠΑ2 ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ  1 07:00-15:00     1   

10 ΚΠΑ2 ΝΙΚΑΙΑ  1 07:00-15:00     1   

11 ΚΠΑ2 ΠΑΣΗΙΩΝ  1 07:00-15:00     1   

12 ΚΠΑ2 ΠΕΙΡΑΙΑ  1 07:00-15:00     1   

13 ΚΠΑ2 ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ  1 07:00-15:00     1   

14 
ΚΣΙΡΙΑΚΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ 

ΣΟΤ ΚΠΑ2 ΚΗΥΙΙΑ 
3 

24 ώρεσ 

1 φύλακασ 

06:00 – 14:00 

1 φύλακασ 

14:00 – 22:00 

1 φύλακασ 

22:00 – 06:00 

24 ώρεσ 

(1 φύλακασ 

ανϊ βϊρδια) 

06:00 - 14:00 

14:00 - 22:00 

22:00 - 06:00 

  1   

15 ΚΠΑ2 ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ  1 07:00-15:00     1   

16 ΚΠΑ2 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ  1 07:00-15:00     1   

17 ΚΠΑ2 ΠΛΑΣΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ  1 07:00-15:00     1   

18 ΚΠΑ2 ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ  1 07:00-15:00     1   

19 ΚΠΑ2 ΠΑΛΛΗΝΗ   1 07:00-15:00     1   

20 ΚΣΙΡΙΟ  τ. ΟΕΚ (ΟΛΩΜΟΤ  60) 1 07:00-15:00     1   





 

 

21 ΕΠΑ ΜΑΘΗΣΕΙΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 3 

1 φύλακασ 

16:00 – 24:00 

1 φύλακασ 

24:00 – 08:00 

24 ώρεσ 

(1 φύλακασ 

ανϊ βϊρδια) 

06:00 - 14:00 

14:00 - 22:00 

22:00 - 06:00 

  1   

22 ΕΠΑ ΜΑΘΗΣΕΙΑ ΑΙΓΑΛΕΩ 3 

1 φύλακασ 

15:00 – 23:00 

1 φύλακασ 

23:00 – 07:00 

24 ώρεσ 

(1 φύλακασ 

ανϊ βϊρδια) 

06:00 - 14:00 

14:00 - 22:00 

22:00 - 06:00 

  1   

23 ΕΠΑ ΜΑΘΗΣΕΙΑ ΡΕΝΣΗ 3 

1 φύλακασ 

14:00 – 22:00 

1 φύλακασ 

22:00 – 06:00 

24 ώρεσ 

(1 φύλακασ 

ανϊ βϊρδια) 

06:00 - 14:00 

14:00 - 22:00 

22:00 - 06:00 

  1   

24 ΚΠΑ2 ΦΑΛΚΙΔΑ 1 07:00-15:00     1   

25 ΕΠΑ ΜΑΘΗΣΕΙΑ ΦΑΛΚΙΔΑ 3 

1 φύλακασ 
14:00-22:00 
1 φύλακασ 

22:00-06:00 

24ώρεσ 
(1 φύλακασ 

ανϊ βϊρδια) 
06:00-14:00 
14:00-22:00 
22:00-06:00 

  1   

26 ΒΝ  ΜΕΝΙΔΙΟΤ   1 22:00-06:00 22:00-06:00   1   

27 ΒΝ  ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΦΩΡΙΟΤ    1 22:00-06:00 22:00-06:00   1   





 

 

                                                                         

28 ΒΝ  ΦΑΔΑΡΙΟΤ 3 

24ώρεσ 
(1 φύλακασ 

ανϊ βϊρδια) 
06:00-14:00 
14:00-22:00 
22:00-06:00 

24ώρεσ 
(1 φύλακασ 

ανϊ βϊρδια) 
06:00-14:00 
14:00-22:00 
22:00-06:00 

  1   

 ΤΝΟΛΟ  40           

ΤΝΟΛΟ   ΠΡΟΥΟΡΑ     

Φρόνοσ ιςχύοσ  προςφορϊσ ……………………………….  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V: Τπόδειγμα χεδύου ύμβαςησ 

  ΤΜΒΑΗ 

ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΥΤΛΑΞΗ & ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΨΝ ΚΣΙΡΙΨΝ ΣΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ 

ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ / ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ …………………………. 

 

                                                             Νο ……/2020 

                                     Αριθμόσ Υακϋλου …../2020 

τον …………………..., ςόμερα, την ……….. του μηνόσ …………. 2020 και μεταξύ των εξόσ 

ςυμβαλλομϋνων μερών: 

1. Σου Οργανιςμού Απαςχόληςησ Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), νομικού προςώπου 

δημοςύου δικαύου (Ν.Π.Δ.Δ.), που εδρεύει ςτον Άλιμο Αττικόσ, οδόσ Εθνικόσ Αντιςτϊςεωσ αρ. 8, 

και εκπροςωπεύται νόμιμα από τον Διοικητό του και  Πρόεδρο του Διοικητικού του υμβουλύου, 

………………… του …………………… και για την υπογραφό τησ παρούςασ από τον Προώςτϊμενο τησ 

Γενικόσ Διεύθυνςησ Τποςτόριξησ / Περιφερειακόσ Δ/νςησ ………………..…………………. του …………, 

ςύμφωνα με την υπ’ αριθ. 190789/3-6-2002 απόφαςη του Τπουργού Εργαςύασ και Κοινωνικών 

Αςφαλύςεων και καταχωρόθηκε ςτο Υ.Ε.Κ. 754/19-6-2002 (καλούμενοσ ςτο εξόσ χϊριν 

ςυντομύασ ο «Ο.Α.Ε.Δ.») και  

2. Σησ ……………………….…………….εταιρεύασ με την επωνυμύα «……………………………..»  και με δ.τ. 

«……………………..» (ΑΥΜ …………………. – Δ.Ο.Τ…………………..) που εδρεύει ςτο ……………….,  όπωσ 

εκπροςωπεύται νόμιμα για την υπογραφό τησ παρούςασ από ……………………………….(εφεξόσ 

καλουμϋνησ ο «ΑΝΑΔΟΦΟ») 

 

Αφού ϋλαβαν υπόψη τουσ ότι: 

1. Ο ΟΑΕΔ ενδιαφϋρεται για την φύλαξη και την προςταςύα των κτιρύων των υπηρεςιών  

τησ ΔΙΟΙΚΗΗ / ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ …………………...  

2. Ο ΑΝΑΔΟΦΟ διαθϋτει επαρκό επαγγελματικό εμπειρύα ςτην παροχό ςυναφών με το 

αντικεύμενο τησ πρόςκληςησ .  
3. Με τισ   υπ’ αριθ. ………….…………………… απόφαςη   του Δ.. του Οργανιςμού, με την οπούα  

εγκρύθηκε  η πρόςκληςη  με κριτόριο ανϊθεςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη 

προςφορϊ βϊςει μόνο τησ τιμόσ, για  ανϊδειξη αναδόχου για την «Παροχό Τπηρεςιών Υύλαξησ 

και προςταςύασ των κτιρύων των υπηρεςιών αρμοδιότητασ τησ Διούκηςησ / Περιφερειακόσ 

Δ/νςησ ………………………... του Οργανιςμού για το διϊςτημα από ……./…../2020 ϋωσ και 

…../…./2020», προώπολογιζόμενησ δαπϊνησ «………………. » € πλϋον του ΥΠΑ, (24%) ό 

«……………» € ςυμπεριλαμβανομϋνου του  ΥΠΑ (24% ) . 

 

Δ. Με την υπ’ αριθ………../……/….-……-2020 απόφαςη του Δ.. του Ο.Α.Ε.Δ. κατακυρώθηκε 

ςτον ΑΝΑΔΟΦΟ η ανϊθεςη τησ Παροχό Τπηρεςιών Υύλαξησ  & Προςταςύασ  των Κτιρύων  τησ 

Διούκηςησ /Περιφερειακόσ Δ/νςησ ……………………..του Οργανιςμού για το  χρονικό διϊςτημα 

από  …./…../2020 ϋωσ ……………./….../2020 ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ υπ’ αριθμ …../2020 

πρόςκληςησ , τησ προςφορϊσ του ΑΝΑΔΟΦΟΤ και τησ παρούςασ ςύμβαςησ.  
 

Κατ’ ακολουθύα των παραπϊνω ςυνομολογεύται μεταξύ των ςυμβαλλομϋνων τούτων (ΟΑΕΔ και 

ΑΝΑΔΟΦΟΤ) η ακόλουθη ςύμβαςη η οπούα διϋπεται από όλουσ τουσ όρουσ που περιϋχονται : 
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1. την παρούςα ύμβαςη. 

2. τισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ (παρϊρτημα Α)  

3. την υποβληθεύςα προςφορϊ του αναδόχου (παρϊρτημα Β)  

ε περύπτωςη αςυμφωνύασ όρων θα υπεριςχύουν κατϊ ςειρϊ προτεραιότητασ  (1) η παρούςα 

ςύμβαςη, (2) οι Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ και (3) η Προςφορϊ του ΑΝΑΔΟΦΟΤ. Όλουσ τουσ 

ανωτϋρω όρουσ δηλώνει ρητϊ ο ΑΝΑΔΟΦΟ ότι αποδϋχεται εξ ολοκλόρου και ανεπιφύλακτα ωσ 

ουςιώδεισ όρουσ τησ παρούςασ ςύμβαςησ. 

υμφώνηςαν, ςυνομολόγηςαν και ϋκαναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα ακόλουθα: 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

Η παρούςα ςύμβαςη διϋπεται από :   

1. ηιρ διαηάξειρ ηος  Ν. 4412/2016 «Δημόζιερ Σςμβάζειρ Έπγων,   Ππομηθειών και 

Υπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ωρ ιζσύοςν 

2. ηιρ διαηάξειρ ηος  Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ  Α/143)  

3. ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α 88/18-4-2013) 

4. ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ  Α/204)  

5. ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 2956/2001  (ΦΕΚ  Α/258)  

6. Το με απ…………./…..-…….-2020 πρφτογενές αίτημα ηηρ ςπηπεζίαρ (ΑΔΑΜ:  

……………………...) 

9. ηοςρ όποςρ ηηρ με απ.    …….. /…….-…...-2020  (ΑΔΑ: ……………….) απόθαζηρ  με ηην οποία 

εγκπίθηκε η ανάληυη σποτρέφσης ποσού ……………….€ ζςμπ/νος ηος ΦΠΑ 

πποϋπολογιζμού έηοςρ 2020 για ηην παποσή ςπηπεζιών θύλαξηρ ζηα κηίπια ηηρ Διοίκηζηρ  

και ηηρ Πεπιθεπειακήρ Δ/νζηρ …………………….. ηος ΟΑΕΔ  

10 . ηην πποζθοπά ηος Αναδόσος  

11. Τηρ ςπ’ απιθμ. …………………………………….απόθαζειρ  ηος ΔΣ  ηος ΟΑΕΔ με ηην οποία 

εγκπίθηκε  ηο ζσέδιο ηηρ  ππόζκληζηρ εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ.  

12. Σησ υπ’ αριθμ. ………/…../2020 κατακυρωτικό απόφαςησ του Δ  του ΟΑΕΔ με την οπούα 

ανατϋθηκε ςτον Ανϊδοχο η «Παροχό Τπηρεςιών Υύλαξησ και προςταςύασ των κτιρύων τησ 

Διούκηςησ /Περιφερειακόσ Δ/νςησ ……………………..του Οργανιςμού για το  χρονικό διϊςτημα 

από ……../…../2020 ϋωσ ……………./….../2020, ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ οικεύασ πρόςκληςησ , 

τησ προςφορϊσ του ΑΝΑΔΟΦΟΤ και τησ παρούςασ ςύμβαςησ 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ 

Με την παρούςα ςύμβαςη ο Ο.Α.Ε.Δ. αναθϋτει ςτον ΑΝΑΔΟΦΟ και ο ΑΝΑΔΟΦΟ αναλαμβϊνει, 

ϋναντι του τιμόματοσ και εντόσ του χρονοδιαγρϊμματοσ που ορύζεται ςτην ςύμβαςη, την 

υποχρϋωςη να εξαςφαλύζει την Υύλαξη και την Προςταςύα τησ αςφϊλειασ  των κτιρύων των 

Τπηρεςιών τησ Διούκηςησ (επύ τησ οδού…………………)  / των υπηρεςιών αρμοδιότητασ  τησ 

Περιφερειακόσ Δ/νςησ ……………………………..και των εν αυτών κινητών αντικειμϋνων, να 

λαμβϊνει γενικότερα όλα τα απαιτούμενα μϋτρα πρόληψησ και αςφϊλειασ για την αποφυγό 

ζημιών ό φθορών, να εντοπύζει και να εξουδετερώνει πιθανούσ κινδύνουσ, να απομακρύνει 

ταραχοποώϊ ό επικύνδυνα πρόςωπα και εν γϋνει, να λαμβϊνει όλα τα απαραύτητα μϋτρα για την 

ομαλό λειτουργύα των υπηρεςιών του Ο.Α.Ε.Δ., διαθϋτοντασ προσ τον ςκοπό αυτό κατϊλληλα 

εκπαιδευμϋνο και ειδικευμϋνο προςωπικό φύλαξησ το οπούο πρϋπει να κατϋχει την ϊδεια 

εργαςύασ που προβλϋπεται από το Ν. 2518/97 (εφεξόσ το «Προςωπικό Υύλαξησ») όπωσ 
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ορύζεται ςτην υπ’ αρ.    ……….…………./2020  πρόςκληςη εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ του  Ο.Α.Ε.Δ. 

και ςτην Σεχνικό Προςφορϊ του ΑΝΑΔΟΦΟΤ, οι οπούεσ προςαρτώνται ςτην παρούςα ωσ 

Παρϊρτημα Α΄ και Β΄ αντύςτοιχα και αποτελούν αναπόςπαςτο τμόμα αυτόσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΣΙΜΗΜΑ 

Ο ΑΝΑΔΟΦΟ αναλαμβϊνει την εκτϋλεςη του ςυνόλου των υπηρεςιών που αναφϋρονται ςτην 

παρούςα ςύμβαςη ϋναντι του ςυνολικού ποςού των 

……………………………………………………………ευρώ (….. €) πλϋον του αναλογούντοσ Υ.Π.Α. 24%,  

ςυνολικϊ ………………………………………….. (…………………… €). 

Σο ποςό αυτό καλύπτει την υλοπούηςη του ςυνόλου των υπηρεςιών που αναφϋρονται ςτην 

πρόςκληςη εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ  , την Προςφορϊ του Αναδόχου και την παρούςα 

ςύμβαςη και αφορϊ τισ κϊθε εύδουσ δαπϊνεσ, επιβαρύνςεισ, αμοιβϋσ (τρύτων, προςωπικού, 

ςυνεργατών), την αμοιβό του Αναδόχου, καθώσ και κϊθε παρεχόμενη υπηρεςύα του Αναδόχου, 

όπωσ και ϋξοδα αυτού, ςτα οπούα ο τελευταύοσ τυχόν προβεύ για την προςόκουςα εκτϋλεςη του 

όλου Έργου.   

Σα ςυμβαλλόμενα μϋρη αναγνωρύζουν και ςυνομολογούν ρητϊ και ανεπιφύλακτα ότι ςτο 

παραπϊνω ποςό περιλαμβϊνονται όλεσ ανεξαιρϋτωσ οι αμοιβϋσ του Προςωπικού Υύλαξησ με 

όλεσ τισ ανϊλογεσ πϊςησ φύςεωσ εργοδοτικϋσ ειςφορϋσ, επιδόματα και προςαυξόςεισ από 

οποιαδόποτε αιτύα.   

υμφωνεύται ρητϊ και ανεπιφύλακτα μεταξύ των ςυμβαλλομϋνων μερών ότι το εν λόγω ποςό 

εύναι εύλογο και δύκαιο, ανταποκρύνεται δε πλόρωσ ςτισ παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ δυνϊμει τησ 

παρούςασ, εύναι ςταθερό για όλη τη διϊρκεια του Έργου και δεν υπόκειται ςε αναπροςαρμογό ό 

αναθεώρηςη για οποιαδόποτε αιτύα και εϊν ακόμη μεταβληθούν οι υφιςτϊμενεσ οικονομικϋσ 

και λοιπϋσ ςυνθόκεσ και οι εν γϋνει ςυντελεςτϋσ διαμόρφωςησ των ανωτϋρω ςυμβατικών 

τιμών. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΙΜΗΜΑΣΟ- ΚΡΑΣΗΕΙ 

1.  Η πληρωμό του αναδόχου θα γύνεται ςτο τϋλοσ κϊθε μόνα για το μϋροσ των υπηρεςιών που 

παραςχϋθηκαν, μετϊ την ϋκδοςη ςχετικού τιμολογύου και την υπογραφό ςχετικού 

πρωτοκόλλου  οριςτικόσ παραλαβόσ  ανϊ μόνα από την αρμόδια Επιτροπό Παραλαβόσ, μετϊ 

από βεβαύωςη καλόσ εκτϋλεςησ των υπηρεςιών  φύλαξησ, για την πιςτό τόρηςη των όρων τησ 

ςύμβαςησ από την αρμόδια Τπηρεςύα η οπούα θα ςυνοδεύεται από ονομαςτικό κατϊςταςη  των 

απαςχολουμϋνων (φυλϊκων) ςτην κϊθε Τπηρεςύα.  

Απαιτούμενα δικαιολογητικϊ και ςτοιχεύα για την πληρωμό του αναδόχου (ϊρθρο 200 παρ. 5 

του Ν. 4412/16) :  

α) Πρωτόκολλο οριςτικόσ παραλαβόσ των υπηρεςιών φύλαξησ από την αρμόδια Επιτροπό 

Παραλαβόσ.  

β)  Σιμολόγιο Παροχόσ Τπηρεςιών  

γ)  εξοφλητικό απόδειξη του αναδόχου, εϊν το τιμολόγιο δε φϋρει την ϋνδειξη 

«Εξοφλόθηκε»  

δ)  Πιςτοποιητικϊ Υορολογικόσ και Αςφαλιςτικόσ Ενημερότητασ. 
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Επιπλϋον, ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να προςκομύζει ςτην Δ/νςη Οικονομικών Τπηρεςιών τησ 

Διούκηςησ  ό ςτην  αρμόδια Περ/κό Διεύθυνςη : 

Α) Αντύγραφο μηνιαύασ Αναλυτικόσ Περιοδικόσ Δόλωςησ (ΑΠΔ) πριν την πληρωμό (να 

αποδεικνύεται ότι ϋχει πραγματοποιηθεύ η πληρωμό). 

Β) Αντύγραφο μιςθολογικόσ κατϊςταςησ του απαςχοληθϋντοσ προςωπικού ςτην Αναθϋτουςα 

Αρχό, υπογεγραμμϋνη από τον νόμιμο εκπρόςωπο τησ εταιρεύασ.   

Γ) Πύνακα απαςχολούμενου Προςωπικού  τησ επιχεύρηςησ από την Τπηρεςύα ΕΠΕ ό αντύγραφο 

τησ κατϊςταςησ που ϋχει εκδοθεύ ηλεκτρονικϊ μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ πλατφόρμασ “ΕΡΓΑΝΗ”  

Δ) Αποδεύξεισ εξόφληςησ τησ μιςθοδοςύασ του απαςχολούμενου προςωπικού ςτην Αναθϋτουςα 

Αρχό,  υπογεγραμμϋνη από τον απαςχολούμενο.    

Πϋραν  των ανωτϋρω δικαιολογητικών οι αρμόδιεσ υπηρεςύεσ που διενεργούν τον ϋλεγχο και 

την πληρωμό, μπορούν να ζητόςουν και οποιοδόποτε  ϊλλο δικαιολογητικό προβλϋπεται ςτην 

κεύμενη νομοθεςύα ό ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ.   

   

2. Σον Ανϊδοχο βαρύνουν οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ, ωσ και κϊθε ϊλλη επιβϊρυνςη, ςύμφωνα 

με την κεύμενη νομοθεςύα, μη ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α., την παροχό τησ υπηρεςύασ ςτον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. 

 

Με κϊθε πληρωμό θα γύνεται η προβλεπόμενη από την κεύμενη νομοθεςύα παρακρϊτηςη 

φόρου ειςοδόματοσ αξύασ 8% επύ του καθαρού ποςού. 

Για την παρακρϊτηςη αυτό θα δοθεύ βεβαύωςη από την υπηρεςύα μασ, η οπούα θα 

χρηςιμοποιηθεύ από τον προμηθευτό κατϊ την υποβολό τησ ετόςιασ φορολογικόσ δόλωςόσ του.  

τισ περιπτώςεισ αποςτολόσ χρημϊτων ςε προμηθευτϋσ, τα ϋξοδα τησ Σρϊπεζασ βαρύνουν τουσ 

δικαιούχουσ.  

 

Ωρθρο 5 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΕΡΓΟΤ 

1. Η παρακολούθηςη τησ εκτϋλεςησ τησ ύμβαςησ αυτόσ θα διενεργεύται για μεν το κτύριο 

τησ Διούκηςησ του Οργανιςμού από την  Δ/νςη Διοικητικού (Β2) –Σμόμα Επιμελητεύασ / από τισ 

Τπηρεςύεσ  αρμοδιότητασ  τησ  Περιφερειακόσ  Δ/νςησ …………………...ςτην οπούα ανόκουν (παρ. 

1 ϊρθρο 216 του Ν. 4412/2016), οι  οπούεσ  και θα ειςηγούνται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο 

όργανο για όλα τα ζητόματα που αφορούν ςτην προςόκουςα εκτϋλεςη όλων των όρων τησ 

ςύμβαςησ και ςτην εκπλόρωςη των υποχρεώςεων του αναδόχου.  

2. Η αρμόδια υπηρεςύα μπορεύ, με απόφαςό τησ να ορύζει για την παρακολούθηςη τησ ςύμβαςησ 

ωσ επόπτη με καθόκοντα ειςηγητό υπϊλληλο τησ υπηρεςύασ.  

Σα καθόκοντα του επόπτη εύναι, ενδεικτικϊ, η πιςτοπούηςη τησ εκτϋλεςησ του αντικειμϋνου τησ 

ςύμβαςησ, καθώσ και ο ϋλεγχοσ τησ ςυμμόρφωςησ του αναδόχου με τουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ. 

Με ειςόγηςη του επόπτη η υπηρεςύα μπορεύ να απευθύνει ϋγγραφα με οδηγύεσ και εντολϋσ προσ 

τον ανϊδοχο που αφορούν ςτην εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. 

3.   Για την προςόκουςα και ϋγκαιρη παραλαβό των υπηρεςιών τηρεύται από τον ανϊδοχο 

ημερολόγιο ςτο οπούο καταγρϊφονται η τμηματικό εκτϋλεςη του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ, η 

καθημερινό απαςχόληςη του προςωπικού ςε αριθμό και ειδικότητα, ϋκτακτα ςυμβϊντα και 

ϊλλα ςτοιχεύα που ςχετύζονται με την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. Σο ημερολόγιο ςυνυπογρϊφεται 

από τον επόπτη τησ ςύμβαςησ, που μπορεύ να ςημειώςει επύ αυτού παρατηρόςεισ για την 

τόρηςη των όρων τησ ςύμβαςησ και φυλϊςςεται ςτον χώρο εκτϋλεςησ τησ υπηρεςύασ ό όταν 
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αυτό δεν εύναι εφικτό προςκομύζεται από τον ανϊδοχο ςτη ϋδρα τησ υπηρεςύασ, εφόςον τούτο 

ζητηθεύ. Οι καταγραφϋσ του αποτελούν ςτοιχεύο για την παραλαβό του αντικειμϋνου τησ 

ςύμβαςησ από την επιτροπό παραλαβόσ. 

 

Ωρθρο  6 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΤ 

1. Η παραλαβό των παρεχόμενων υπηρεςιών γύνεται από Σριμελό Επιτροπό Παραλαβόσ  

που θα ςυγκροτηθεύ  για το ςκοπό αυτό, ςύμφωνα με την παρϊγραφο 11 εδϊφιο δ΄   του 

ϊρθρου 221 του Ν. 4412/2016, ςύμφωνα με τα αναλυτικώσ αναφερόμενα ςτο παρϊρτημα ΙΙ τησ 

Πρόςκληςησ    

2. Κατϊ τη διαδικαςύα παραλαβόσ διενεργεύται ο ωσ ϊνω ϋλεγχοσ, μπορεύ δε να καλεύται να 

παραςτεύ και ο ανϊδοχοσ. Αν η επιτροπό παραλαβόσ κρύνει ότι οι παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ δεν 

ανταποκρύνονται πλόρωσ ςτουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ, ςυντϊςςεται πρωτόκολλο προςωρινόσ 

παραλαβόσ, που αναφϋρει τισ παρεκκλύςεισ που διαπιςτώθηκαν από τουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ 

και γνωμοδοτεύ αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλύςεισ επηρεϊζουν την καταλληλόλητα των 

παρεχόμενων υπηρεςιών και ςυνεπώσ αν μπορούν οι τελευταύεσ να καλύψουν τισ ςχετικϋσ 

ανϊγκεσ. 

3. την περύπτωςη που διαπιςτωθεύ ότι δεν επηρεϊζεται η καταλληλότητα, με 

αιτιολογημϋνη απόφαςη του αρμόδιου αποφαινομϋνου οργϊνου, μπορεύ να εγκριθεύ η 

παραλαβό των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεςιών, με ϋκπτωςη επύ τησ ςυμβατικόσ αξύασ, η 

οπούα θα πρϋπει να εύναι ανϊλογη προσ τισ διαπιςτωθεύςεσ παρεκκλύςεισ. Μετϊ την ϋκδοςη τησ 

ωσ ϊνω απόφαςησ, η επιτροπό παραλαβόσ υποχρεούται να προβεύ ςτην οριςτικό παραλαβό 

των παρεχόμενων υπηρεςιών τησ ςύμβαςησ και να ςυντϊξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικόσ 

παραλαβόσ, ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτην απόφαςη. 

4. Σο πρωτόκολλο οριςτικόσ παραλαβόσ εγκρύνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο 

όργανο με απόφαςό του, η οπούα κοινοποιεύται υποχρεωτικϊ και ςτον ανϊδοχο. Αν παρϋλθει 

χρονικό διϊςτημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνύα υποβολόσ του και δεν 

ληφθεύ ςχετικό απόφαςη για την ϋγκριςη ό την απόρριψό του, θεωρεύται ότι η παραλαβό ϋχει 

ςυντελεςθεύ αυτοδύκαια. 

5. Ανεξϊρτητα από την, κατϊ τα ανωτϋρω, αυτοδύκαιη παραλαβό και την πληρωμό του 

αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη ςύμβαςη ϋλεγχοι ςύμφωνα με την 

παρϊγραφο 6 του ϊρθρου 218 του ν. 4412/2016.  

 

Ωρθρο  7 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ 

Η διϊρκεια τησ ςύμβαςησ ορύζεται ςε  ……………... μόνεσ από την ………../….../2020 και λόγει 

…./…../2020.  

Ωρθρο  8 

ΕΚΦΨΡΗΗ 

 Απαγορεύεται η εκχώρηςη από τον ΑΝΑΔΟΦΟ ςε οποιονδόποτε τρύτο των υποχρεώςεων και 

δικαιωμϊτων του  που απορρϋουν από την παρούςα ςύμβαςη, χωρύσ την προηγούμενη ϋγγραφη 

ςυναύνεςη του Ο.Α.Ε.Δ., εκτόσ  του ληξιπρόθεςμου μϋρουσ τησ αμοιβόσ του, το οπούο μπορεύ με 

ϋγκριςη του Ο.Α.Ε.Δ να εκχωρόςει ςε τρϊπεζα τησ επιλογόσ του. 

 

ΑΡΘΡΟ  9 
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ΠΛΗΡΗ ΤΜΥΨΝΙΑ 

Ρητϊ ςυμφωνεύται ότι η παρούςα ςύμβαςη καθώσ και όλα τα Παραρτόματα που 

επιςυνϊπτονται και αποτελούν αναπόςπαςτο τμόμα αυτόσ, ςυνιςτούν την πλόρη ςυμφωνύα 

των μερών και υπεριςχύουν κϊθε ϊλλησ προηγούμενησ ςυμφωνύασ, ςυμπληρωματικόσ ό 

παρϊλληλησ, γραπτόσ ό προφορικόσ ό δόλωςησ γραπτόσ ό προφορικόσ των μερών.  

 

Ωρθρο  10 

ΙΦΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΗΡΙΑ 

Η παρούςα ςύμβαςη καθώσ και κϊθε διαφορϊ που απορρϋει από αυτόν διϋπεται από τισ 

διατϊξεισ του Ελληνικού Δικαύου. 

ε περύπτωςη διαφορών, που ενδεχομϋνωσ προκύψουν ςχετικϊ με την ερμηνεύα ό την εκτϋλεςη 

ό την εφαρμογό τησ ςύμβαςησ ό εξ αφορμόσ αυτόσ, ο ΟΑΕΔ και ο ΑΝΑΔΟΦΟ καταβϊλλουν κϊθε 

προςπϊθεια για τη φιλικό επύλυςό τουσ, ςύμφωνα με τουσ κανόνεσ τησ καλόσ πύςτησ και των 

χρηςτών ςυναλλακτικών ηθών. 

Κϊθε διαφορϊ μεταξύ των ςυμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τισ ςυμβϊςεισ που 

ςυνϊπτονται ςτο πλαύςιο τησ παρούςασ διακόρυξησ, επιλύεται με την ϊςκηςη προςφυγόσ ό 

αγωγόσ ςτο Διοικητικό Εφετεύο τησ Περιφϋρειασ, ςτην οπούα εκτελεύται η ϋκαςτη ςύμβαςη, 

κατϊ τα ειδικότερα οριζόμενα ςτισ παρ. 1 ϋωσ και 6 το ϊρθρου 205Α του ν. 4412/2016.  

Κατϊ τα λοιπϊ ιςχύουν οι όροι τησ υπ’ αριθ. ………………../2020 πρόςκληςησ , όπωσ και οι όροι 

τησ Σεχνικόσ και Οικονομικόσ Προςφορϊσ του ΑΝΑΔΟΦΟΤ που όλα επιςυνϊπτονται ςτην 

παρούςα ωσ Παραρτόματα και αποτελούν αναπόςπαςτα τμόματα αυτόσ. 

ε πύςτωςη των ανωτϋρω ςυμφωνηθϋντων ςυντϊχθηκε το παρόν ςε τϋςςερα (4)  όμοια 

πρωτότυπα και αφού διαβϊςτηκε και υπογρϊφηκε ωσ ακολούθωσ, ϋλαβε ο πρώτοσ των 

ςυμβαλλομϋνων τρύα (3) και ο δεύτεροσ ϋνα (1). 
ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΣΟΝ «Ο.Α.Ε.Δ.»     ΓΙΑ ΣΟΝ ΟΑΕΔ                     Για τoν ‘ΑΝΑΔΟΦΟ’’  

 

______________________                                                                                         ____________________ 

  Ο Προώςτϊμενοσ  τησ Γεν. Δ/νςησ                                   

Τποςτόριξησ/  

Ο Προώςτϊμενοσ τησ Περιφερειακόσ Δ/νςησ ……………………... 

 

 

 

ΤΝΗΜΜΕΝΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: Πρόςκληςη εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ  υπ’ αριθ. …../2020 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β: Σεχνικό Προςφορϊ και Οικονομικό Προςφορϊ  Αναδόχου  
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