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                 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

               
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 

ΓIΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ                    ΑΘΖΝΑ      12.11.2013                     

ΣΜΖΜΑ ΤΜΒΑΔΩΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ               Αξηζκ. Πξση.    25696      

ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 

Σαρ. Γ/λζε: Λ. Ακαιίαο 12 

Σ.Κ. 105 57 ΑΘΖΝΑ                                                                             ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΣΔ Π.Γ. 

Πιεξνθνξίεο: Η. Κνξξέο  

Σειέθσλν: 210 - 3736145 

FAX: 210- 3736145 

 

ΘΔΜΑ: Πξνθήξπμε πξόρεηξνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηε θύιαμε ηνπ θηηξίνπ 

επί ηεο Λ. Ακαιίαο 12 όπνπ ζηεγάδνληαη νη ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνύ. 

            

ΑΠΟΦΑΖ 

 

Έρνληαο ππφςε : 

1. Σν Ν. 2286/1995 «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» (ΦΔΚ 19/Α/01-02-95), 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη. 

2. Σν Ν. 2362/1995 «Πεξί δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 

247/Α/27-11-1995) φπσο ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. 

3. Σν Π.Γ. 136/2011 (ΦΔΚ 267 Α΄) «Πεξί θαζνξηζκνχ θαησηάηνπ χςνπο ησλ δαπαλψλ πνπ ειέγρνληαη απφ ην 

Διεγθηηθφ πλέδξην».  

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 

2004/18/ΔΚ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη 

ππεξεζηψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005» (ΦΔΚ 64/Α). 

5. Σν  Π.Γ. 113/2010 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» (ΦΔΚ 194/Α/2010). 

6. Σν Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο πξνκεζεηψλ ηνπ δεκνζίνπ» (ΦΔΚ 150/Α/10-7-2007). 

7. Σν Ν. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ 

θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην Γηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 112/Α/13-7-2010) 

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4013/2011 «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ - Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ N. 3588/2007 

(πησρεπηηθφο θψδηθαο) - Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 204/Α΄/15-9-2011), 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

9. Σηο δηαηάμεηο ηεο αξηζ. Π1/2380/18-12-2012 Κ.Τ.Α. «Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη 

δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ» (ΦΔΚ 3400/Β/20-12-2012). 

10. Σν Ν. 3270/2004 «Αξκνδηφηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη ζέκαηα Σνπξηζκνχ» (ΦΔΚ 

187/Α/11.10.2004). 

11. Σν άξζξν ηέηαξην, παξ. 1, ηνπ Ν. 3845/2010 «Μέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο απφ ηα θξάηε - κέιε ηεο Εψλεο ηνπ Δπξψ θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (Γ.Ν.Σ.)» (Φ.Δ.Κ. 

65/Α/06.05.2010), φπσο ηξνπνπνίεζε (θαη ηζρχεη) ην άξζξν 21, παξ. 1, α) θαη β) εδάθηα ηνπ Κψδηθα 

Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, ν νπνίνο θπξψζεθε κε ηνλ Ν. 2859/2000 (Φ.Δ.Κ. 248/Α/07.11.2000). 

12. Σν άξζξν 90 ηνπ «Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα», πνπ θπξψζεθε κε ην 

άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα» 

(Φ.Δ.Κ. 98/Α/22.04.2005). 

13. Σν Π.Γ. 149/2005 «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο» (Φ.Δ.Κ. 211/Α/22.08.2005). 

14. Σν άξζξν 6 ηνπ Π.Γ. 85/2012 «Ίδξπζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά θαη θαηάξγεζε ππεξεζηψλ» 

(Φ.Δ.Κ. 141/Α/21.06.2012). 

15. Σν Π.Γ. 86/2012 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (Φ.Δ.Κ. 141/ 

Α/21.06.2012). 
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16. Σν Π.Γ. 98/2012 (Φ.Δ.Κ. 160/Α/10.08.2012) «Σξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 85/2012 (Φ.Δ.Κ. 141/Α/21.06.2012) 

«Ίδξπζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά θαη θαηάξγεζε ππεξεζηψλ» θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 4 ηνπ 

Π.Γ. 98/2012, φπσο απηφ ηξνπνπνηεί ην άξζξν 6 ηνπ Π.Γ. 85/2012 (Φ.Δ.Κ. 141/Α/21.06.2012). 

17. Σελ ππ’ αξηζ. 10694/26.07.2013 Κνηλή Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηεο Τπνπξγνχ Σνπξηζκνχ πεξί 

δηνξηζκνχ ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ (Φ.Δ.Κ. 353/Τ.Ο.Ο.Γ./26.07.2013). 

18. Σελ ππ’ αξηζκ. 18938/21.8.2013 Απφθαζε ηεο Τπνπξγνχ Σνπξηζκνχ πεξί νξηζκνχ ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ σο Πξντζηακέλνπ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ» (Α.Γ.Α.: ΒΛΩ3ΟΟ-ΩΛ3). 

19. Σελ ππ’ αξηζκ. 18251/24.12.2012 Απφθαζε ηεο Τπνπξγνχ Σνπξηζκνχ (Φ.Δ.Κ. 3558/η.Β΄/31.12.2012) γηα ηε 

«Μεηαβίβαζε δηθαηψκαηνο ππνγξαθήο «Με εληνιή Τπνπξγνχ» ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Σνπξηζκνχ, ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Σνπξηζηηθψλ Τπνδνκψλ θαη Δπελδχζεσλ, ζηνλ 

Πξντζηάκελν Γεληθήο Γηεχζπλζεο Σνπξηζηηθήο Πνιηηηθήο θαη Οξγάλσζεο, ζηνλ Πξντζηάκελν Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Δπελδχζεσλ θαη Αλάπηπμεο, ζηνλ Πξντζηάκελν Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ θαη ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο 

Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ», φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηηο ππ’ 

αξηζκ. 5551/20.03.2013 (Φ.Δ.Κ. 742/η.Β΄/01.04.2013) θαη 14520/28.06.2013 (Φ.Δ.Κ. 1652/η.Β΄/04.07.2013) 

Απνθάζεηο ηεο Τπνπξγνχ Σνπξηζκνχ. 

20. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 3863/2010 (ΦΔΚ 115/Α) «Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο 

δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 

4144/2013 (ΦΔΚ 88/Α) «Αληηκεηψπηζε ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε θαη ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο».  

21. Σηο κε αξηζκ. 31372/9.8.2010 θαη 30266/21.2.2011 δηεπθξηληζηηθέο εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο πεξί ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 3863/2010. 

22. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4093/12 (ΦΔΚ 222/Α) « Έγθξηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο 2013 -

2016 – Δπείγνληα Μέηξα Δθαξκνγήο ηνπ Ν. 4046/2012 θαη ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ 

Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-2016.»  
23. Σελ κε αξηζκ. 35130/739/9.8.2010 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Αχμεζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ 

άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Ν. 2362/95 γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, 

παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ» (ΦΔΚ 1291/Β/11.8.2010) γηα ηελ πξνκήζεηα πξντφλησλ κε ζπλνπηηθή 

δηαδηθαζία (πξφρεηξν δηαγσληζκφ) κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ. 

24. Σελ κε αξηζκ. 30440/8-5-2006 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, φπσο 

απηή ζπκπιεξψζεθε κε ηελ 31262/16-11-2006 εγθχθιην ηνπ ηδίνπ Τπνπξγείνπ ζρεηηθά κε ηηο πκβάζεηο ηνπ 

Γεκνζίνπ κε εηαηξείεο SECURITY θαη ζπλεξγεία Καζαξηφηεηαο. 

25. Σν κε αξηζκ. Πξση. 847/18.10.2013 Τπεξεζηαθφ εκείσκα ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ , ζρεηηθφ κε ην σξάξην 

παξνρήο ππεξεζηψλ θχιαμεο, φπσο θαη ηελ αλάγθε ηήξεζεο ηάμεο θαη θαζαξηφηεηαο ζηνπο ρψξνπο φπνπ 

ζηεγάδνληαη νη ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ θαη ηε δηαζθάιηζε ησλ αλαγθαίσλ ζπλζεθψλ πγηεηλήο. 

26. Σν κε αξ. πξση. 370/24.10.2013 (ΑΓΑΜ: 13REQ001683284 2013-10-24) Τπεξεζηαθφ εκείσκα γηα ηελ 

έγθξηζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

27. Σελ ππ’ αξηζκ. Πξση. 24560/30.10.2013 (ΑΓΑ: ΒΛΛ5ΟΟ-9ΓΝ) απφθαζε ηεο Τπνπξγνχ Σνπξηζκνχ 

αλαθνξηθά κε ηελ έγθξηζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο γηα ηελ θάιπςε ππνρξεψζεσλ γηα ην έηνο 2014. 

 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

 

 Σελ δηελέξγεηα πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή γηα 

ηε θχιαμε ηνπ θηηξίνπ επί ηεο Λ. Ακαιίαο 12 φπνπ ζηεγάδνληαη νη ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ, γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1-1-2014 έσο 31-12-2014, ζχκθσλα κε ηνπο γεληθνχο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

(Παξαξηήκαηα Α’ θαη Β’) πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζηα κέξε ηεο παξνχζαο. 

1. Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ πελήληα πέληε ρηιηάδσλ επξψ (55.000,00€), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α 23% θαη ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ ΚΑΔ 0873, κε εηδηθφ θνξέα 45-110, ηνπ Σαθηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014. 

2. Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ, 

πνπ ζα ζπζηαζεί γηα ην ζθνπφ απηφ, ζην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ επί ηεο Λ. Ακαιίαο 12, ΣΚ 10557, Αζήλα, ζηηο 4 

Γεθεκβξίνπ 2013 εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 10.00 π.κ. Ζ παξνχζα πξνθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν ζηηο 

ηζηνζειίδεο diavgeia.gov.gr, www.gnto.gr, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.e-procurement.gr ζηελ θαηεγνξία 

Πξνθεξχμεηο ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 4013/11, ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ζε θάζε άιιν πξφζθνξν 

κέζν. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα. Πξνζθνξά κπνξεί λα ππνβιεζεί κέρξη ηελ πξνεγνχκελε 

εξγάζηκε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, δειαδή κέρξη ηελ Σξίηε 3 Γεθεκβξίνπ 2013. 
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3. Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ παξαξηήκαηα πνπ ζεσξνχληαη αλαπφζπαζην κέξνο 

ηεο πξνθήξπμεο απηήο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο πξνκεζεηψλ ηνπ δεκνζίνπ» (ΦΔΚ 150/Α/10-

7-2007). 

• Γεληθνί φξνη πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ ……….……………….……..ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 

• Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ………………..……….….…………….....ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 

• Τπνδείγκαηα εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ .…………...………………....ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

• Τπφδεηγκα ζπκβάζεσο ………………………………………...…...ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

4. Αληίγξαθα ηεο παξνχζαο θαζψο θαη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ νη ελδηαθεξφκελνη λα δεηνχλ φιεο ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ψξεο απφ ην ηκήκα πκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ θαη Πεξηνπζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ (Λ. Ακαιίαο 12, 

ΣΚ 10557, ηει. 2103736145). 

   

Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 

 

 

 

 

ΟΛΓΑ ΚΔΦΑΛΟΓΗΑΝΝΖ 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΓΔΚΣΔ Π.Γ.: 

1. Δηαηξείεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Φχιαμεο 

2. Δπηηξνπή δηεμαγσγήο δηαγσληζκνχ 

ΚΟΗΝ.: 

- Γξαθείν Τπνπξγνχ 

- Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα 

- Γξαθείν Γεληθήο Γ/λζεο Σνπξηζηηθήο Πνιηηηθήο θαη Οξγάλσζεο 

Δζσηεξηθή Γηαλνκή 

- Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ   

- Σκήκα πκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ θαη Πεξηνπζίαο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 

«ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ» 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ-ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

Α. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

 Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο είλαη ε επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ θχιαμε ηνπ θηηξίνπ επί ηεο Λ. Ακαιίαο 12 

φπνπ ζηεγάδνληαη νη ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1-1-2014 έσο 31-12-2014, κε 

δπλαηφηεηα παξάηαζεο απηνχ ηνπ δηαζηήκαηνο, θαηφπηλ ζπκθσλίαο θαη ησλ δχν ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, κε ηνπο ίδηνπο 

φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο.  

Β. ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ 

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ έρνπλ: 

• Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ αζρνινχληαη θαη ιεηηνπξγνχλ λφκηκα 

ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ κε επάγγεικα ζρεηηθφ κε ην δηαγσληδφκελν αληηθείκελν ησλ ππεξεζηψλ, ην έηνο θαηά ην 

νπνίν δηελεξγείηαη ν δηαγσληζκφο. 

• Δλψζεηο εηαηξεηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλέο πξνζθνξέο, εθφζνλ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 7 

ηνπ Π.Γ. 118/07. 

• Κνηλνπξαμίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ. 

2. ηνλ δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηνί: 

• Όζνη δελ αζθνχλ ην επάγγεικα φπσο νξίδεηαη παξαπάλσ. 

• Όζνη απνθιείζηεθαλ ηειεζίδηθα απφ θάπνηα άιιε δεκφζηα Τπεξεζία ή Ν.Π.Γ.Γ. γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ηηο 

ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 

• Όζνη απνθιείζηεθαλ απφ δηαγσληζκνχο γηα πξνκήζεηεο ή παξνρή ππεξεζηψλ δεκνζίνπ κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 

θνξέα. 

• Όζνη απνθιείζηεθαλ απφ δηαγσληζκνχο δεκνζίνπ, Ν.Π.Γ.Γ. θ.ι.π. θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 3863/2010 

(ΦΔΚ 115/Α) «Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο», φπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 4144/2013 (ΦΔΚ 88/Α) «Αληηκεηψπηζε ηεο παξαβαηηθφηεηαο 

ζηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο». 

• Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο. 

• Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη γηα νπνηνδήπνηε απφ ηα κέιε ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 : ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ 

 

 Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ Γηαγσληζκφ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, 

θαη ηα εμήο:  

α) Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ Γηαγσληζκφ γηα πνζφ πνπ ζα θαιχπηεη ην 5% ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο 

κε ην Φ.Π.Α. χςνπο δχν ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ πελήληα επξψ (2.750,00€) ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ Π.Γ. 118/07 

(ΦΔΚ 150/Α). 

β) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ 

Γηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ θαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο:  

 δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ αξζξ. 43 ηνπ Π.Γ. 

60/2007, δει. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, ηεο δσξνδνθίαο, ηεο απάηεο θαη ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ 

απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε 

ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο 

εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο,  

 δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη επίζεο δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο  

 δελ ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία  

 δελ ηεινχλ ππφ εθθαζάξηζε ηνπ Ν. 2190/1920 ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Ν. 1892/1990 θαη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία 

έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο  

 δελ ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, ζχκθσλα κε 

ην Π.Γ. 118/2007, θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ  

 είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά (θχξηα θαη επηθνπξηθή αζθάιηζε) ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο  

 είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ.  

 απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.  
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 αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ. 

118/2007.  

γ) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ φηη, ζε πεξίπησζε 

αλάδεημήο ηνπο σο αλαδφρσλ, απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα θαη αλαιακβάλνπλ φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ 

ηελ ζπλαθζεζφκελε ζχκβαζε θαη ηδίσο φηη αλαιακβάλνπλ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

παξάγξαθν «Τπνρξεψζεηο Αλαδφρνπ» ηεο παξνχζαο.  

δ) Έλνξθε βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ, πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπο πξάμεο 

επηβνιήο πξνζηίκνπ γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο ζνβαξφηεηαο», γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ην Μεηξψν Παξαβαηψλ Δηαηξεηψλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ή θαη 

Φχιαμεο.  

ε) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο φηη επηζθέθζεθαλ ηα θηήξηα θαη έιαβαλ γλψζε 

φισλ ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ πξνο θχιαμε.  

ζη) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Α/75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο (ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζψπνπ εάλ πξφθεηηαη γηα λνκηθά πξφζσπα), ζρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ θαηαβνιή ησλ λφκηκσλ απνδνρψλ, νη νπνίεο δελ κπνξεί λα 

ππνιείπνληαη ησλ θαηψηαησλ νξίσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο ηπρφλ ηζρχνπζεο ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο εξγαζίαο, ηελ ηήξεζε ηνπ λφκηκνπ σξαξίνπ, ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε, ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο 

ησλ εξγαδνκέλσλ θ.ι.π.  

δ) Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνλ Γηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά 

παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο.  

εκεηψλεηαη φηη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ησλ ππεπζχλσλ δειψζεσλ θαζψο θαη ε εκεξνκελία ζεψξεζεο ηνπ γλεζίνπ 

ηεο ππνγξαθήο, πξέπεη κε πνηλή απνθιεηζκνχ, λα ηαπηίδεηαη κε ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

Α. ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οη πξνζθνξέο πξέπεη: 

α) Να έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε απζηεξά ηερληθνχο φξνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη 

αληίζηνηρε δφθηκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή θαη κπνξνχλ λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 

β) Να αλαθέξνπλ ηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο ρσξίο Φ.Π.Α., ππνρξεσηηθά επίζεο ζα 

αλαθέξνπλ ην πνζνζηφ Φ.Π.Α. ζην νπνίν ππάγεηαη ε ελ ιφγσ πξνζθνξά. ε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο 

Φ.Π.Α. απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία. 

γ) Να είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη λα κε θέξνπλ παξάηππεο δηνξζψζεηο (ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο, θιπ). Δάλ 

ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ 

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

ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ’ απηή δηνξζψζεηο πνπ ηελ 

θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

δ) Nα ππνβιεζνχλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζε δχν (2) αληίηππα. ε έλα από ηα δύν αληίηππα θαη ζε θάζε ζειίδα 

απηνύ, πνπ ζα είλαη κνλνγξακκέλε, ζα γξάθεηαη ή ιέμε "ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ" θαη απηφ ζα είλαη ην επηθξαηέζηεξν ηνπ 

άιινπ αληηηχπνπ, ζε πεξίπησζε δηαθνξάο κεηαμχ ηνπο. 

ε) Να αλαθέξνπλ φηη ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο γηα εθαηόλ είθνζη (120) εκέξεο απφ ηελ 

επφκελε κέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 

Β. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξνπλ ηελ ΔΠΩΝΤΜΗΑ, ηελ ΓΗΔΤΘΤΝΖ, ΣΖΛΔΦΩΝΟ, FAX 

& Δ-ΜΑΗL ηνπ ΓΗΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΟΤ θαζψο επίζεο θαη ηελ έλδεημε: 

ΠΡΟΦΟΡΑ (κε θεθαιαία) 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 

ΓIΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

ΣΜΖΜΑ ΤΜΒΑΔΩΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 

Λ. Ακαιίαο 12, Αζήλα Σ.Κ. 10557 

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Αξ. …………… «Πξνθήξπμε πξόρεηξνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα 

ηε θύιαμε  ηνπ θηηξίνπ επί ηεο Λ. Ακαιίαο 12 όπνπ ζηεγάδνληαη νη ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνύ». 
- ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ. : ………/2013 

- ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΔΑ: ………………… 
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Οη Πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φια φζα θαζνξίδνληαη 

ζηελ παξνχζα Πξνθήξπμε. Πξνζθνξά κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη κε ζπζηεκέλε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή πνπ ζα 

απεπζχλεηαη ζην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ, Λ. Ακαιίαο 12, Αζήλα Σ.Κ. 10557 θαη πνπ ζα πξννξίδεηαη γηα ηελ αξκφδηα 

Δπηηξνπή κε ηηο ίδηεο θαηά ηα παξαπάλσ ελδείμεηο. Όιεο νη πξνζθνξέο αθφκα θαη απηέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ 

ηαρπδξνκηθά, ζα ιεθζνχλ ππφςε κφλν αλ θζάζνπλ ζηελ Δπηηξνπή ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ, δηαθνξεηηθά δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. 

Οη Πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν Φάθειν πνπ ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ηξεηο (3) επί κέξνπο, 
αλεμάξηεηνπο, ζθξαγηζκέλνπο Φαθέινπο:  

1. Φάθεινο «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ», ν νπνίνο ζα πξέπεη λα πεξηέρεη όια ηα πξνβιεπόκελα ζην ΑΡΘΡΟ 2 

«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο». 

2. Φάθεινο «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», ε νπνία ζα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Παξαξηήκαηνο Β΄ ηεο 

παξνχζαο ρσξίο αλαγξαθή ηηκψλ. ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ 

κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ 

θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

3. Φάθεινο «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», ν νπνίνο πεξηέρεη ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά.  

  Οη ηηκέο πνπ ζα δνζνχλ κε ηελ πξνζθνξά είλαη ζηαζεξέο γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ θαη απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε 

αλαπξνζαξκνγή απηψλ. Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, 

απνθιείεηαη δε ε ππνβνιή λέαο πξνζθνξάο ή ε ηξνπνπνίεζε ηεο ππνβιεζείζαο. Οη ηειηθέο πξνζθεξφκελεο ηηκέο πξέπεη 

λα αλαγξάθνληαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, νινγξάθσο. 

Απαξάβαηνο όξνο είλαη νη εηαηξίεο λα εμεηδηθεχνπλ, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζε ρσξηζηφ 

θεθάιαην, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 3863/2010 (ΦΔΚ 115/Α) «Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη 

ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 

4144/2013 (ΦΔΚ 88/Α) «Αληηκεηψπηζε ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο», ηα εμήο:  

α) ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζην έξγν  

β) ηηο εκέξεο θαη ηηο ψξεο εξγαζίαο  

γ) ηε ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ηπρφλ ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη  

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

ε) ην χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα πξνυπνινγηζζέληα πνζά  

ζη) ηα ηεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνχ αλά άηνκν, φηαλ πξφθεηηαη γηα θαζαξηζκφ   

Δπίζεο, ζηελ  Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη: α) ην ελδερφκελν, ζε πεξίπησζε πνπ 

θαηαζηεί αλάδνρνο,  λα ζπκπεξηιάβεη ζηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ θπιάθσλ, ηνλ επηρεηξεκαηία ή έλαλ ή νξηζκέλνπο 

απφ ηνπο εηαίξνπο, αλ ν ππνςήθηνο είλαη εηαηξεία, θαη β) ην εχινγν πνζνζηφ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο παξνρήο ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ, θφζηνο αλαισζίκσλ, εξγνιαβηθφ θέξδνο θαη λφκηκεο ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ θξαηήζεηο.  

  Ωο εχινγν δηνηθεηηθφ θφζηνο δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί ρακειφηεξν απφ ην ινγηδφκελν κε ηελ θνηλή πείξα θαη 

ινγηθή. Σν εξγνιαβηθφ θέξδνο δελ ζα κπνξεί λα απμεζεί θαηά ηε δηάξθεηα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ιφγσ νπνηαζδήπνηε 

κείσζεο άιισλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα 

γίλεηαη πεξηθνπή ζηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ ίζε κε ηελ αλσηέξσ κείσζε.  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ 

ηεθκεξίσζε ηνπ επιφγνπ ή κε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε ζπκκεηέρνληεο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά.  

 Σν εξγνιαβηθφ θέξδνο δε κπνξεί λα απμεζεί θαηά ηε δηάξθεηα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ, ιφγσ νπνηαζδήπνηε κείσζεο 

ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα γίλεηαη πεξηθνπή ζηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ ίζε κε ηελ 

αλσηέξσ κείσζε.   

ε θάζε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή - Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ  νπνηεζδήπνηε 

εμεγήζεηο γηα ην χςνο: α) ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο, β) ηνπ εξγνιαβηθνχ θέξδνπο ή γ) νπνηνπδήπνηε άιινπ πνζνχ, απηέο 

ζα δίλνληαη αλεπηθχιαθηα πξνζθνκίδνληαο εληφο ηξηψλ εκεξψλ, απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

  Δπηπξνζζέησο, νη ππνςήθηνη νθείινπλ λα επηζπλάπηνπλ ζηελ πξνζθνξά αληίγξαθν ηεο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο 

εξγαζίαο, ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη θαη αλάιπζε βάζεη απηήο ηεο κηζζνδνζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 ηε ζχκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί ζα πεξηιακβάλνληαη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία (α) έσο (ζη) θαζψο θαη εηδηθφο φξνο γηα ηελ 

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

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ. 

 Οη αλσηέξσ Φάθεινη ζα ππνβιεζνχλ σο εμήο : 

Φάθεινο «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ»: 

-έλα (1) πξσηφηππν 

-έλα (1) αληίγξαθν 

πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ζθξαγηζκέλν Φάθειν «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ». 

Φάθεινο «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ»: 
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-έλα (1) πξσηφηππν 

-έλα (1) αληίγξαθν 

πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ζθξαγηζκέλν Φάθειν «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». 

Φάθεινο «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ»: 

-έλα (1) πξσηφηππν 

-έλα (1) αληίγξαθν 

πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ζθξαγηζκέλν Φάθειν «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

 

Γ. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ – ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ  
  Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 20 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ν Πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα 

γίλεη ε θαηαθχξσζε νθείιεη λα ππνβάιεη ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 

118/2007, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα. Σα αλσηέξσ έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε 

ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη εληφο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ζηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ηνλ 

δηαγσληζκφ. Ζ Τπεξεζία απφ ηεο παξαιαβήο ηνπ θαθέινπ, απνζηέιιεη αλαθνίλσζε ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν 

πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε θαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο, ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο έρνπλ 

απνζθξαγηζηεί, νξίδνληαο ηελ εκεξνκελία, ηελ ψξα θαη ηνλ ηφπν απνζθξάγηζεο ηνπ σο άλσ θαθέινπ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ.  

  Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Απνηειεζκάησλ Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε θαη κνλνγξαθή φισλ ησλ 

ζειίδσλ ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ Πξνζθέξνληνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη κε ηελ σο άλσ πξφζθιεζε - αλαθνίλσζε ηεο Τπεξεζίαο.  

Όζνη, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ Πξνζθέξνληνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ, εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ηνπ 

θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, πξνζεξρφκελνη ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία.  

  Ο Γηαγσληζκφο νινθιεξψλεηαη – κε ηελ επηθχιαμε ησλ φζσλ νξίδνληαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο - κε ηελ έθδνζε ηεο 

απφθαζεο Καηαθχξσζεο ηνπ Έξγνπ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ε νπνία εθδίδεηαη κεηά απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 πνπ ν πξνθξηλφκελνο πξνζθέξσλ έρεη πξνζθνκίζεη ζηελ 

Τπεξεζία, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο σο άλσ δηάηαμεο.  

  Ζ Απφθαζε Καηαθχξσζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θνηλνπνηείηαη κέζσ ηειενκνηνηππίαο ζε φινπο ηνπο 

Γηαγσληδφκελνπο, νη νπνίνη δελ απνθιείζηεθαλ απφ ηνλ Γηαγσληζκφ.  

  Αλ ν πξνθξηλφκελνο πξνζθέξσλ δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο απηέο, ε 

θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ ππνςήθην πνπ πξνζθέξεη ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή. ε πεξίπησζε πνπ θαη 

απηφο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, 

ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ ππνςήθην κε ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή θαη νχησ θαζεμήο. Αλ θαλέλαο απφ 

ηνπο πξνκεζεπηέο δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη.  

  ηηο πεξηπηψζεηο απηέο φηαλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 

ηνπ Π.Γ. 118/2007 ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην πξνζθέξσλ δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην 

ηεο θαηαθχξσζεο έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ αλσηέξσ Π.Γ. 

θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε.  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηαθχξσζεο γηα κεγαιχηεξε πξνκήζεηα ππεξεζηψλ απφ ηελ 

πξνθεξπρζείζα κέρξη πνζνζηνχ 15% θαη γηα κηθξφηεξε πξνκήζεηα ππεξεζηψλ απφ ηελ πξνθεξπρζείζα κέρξη πνζνζηνχ 

50%. Όζνλ αθνξά ζηελ θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο πξνκήζεηαο ππεξεζηψλ θάησ απφ ηελ θαζνξηδφκελε ζηελ παξνχζα 

Γηαθήξπμε, απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε απνδνρή ηνπ Αλαδφρνπ.  

  Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηά ηελ απνθιεηζηηθή θαη ειεχζεξε θξίζε ηεο θαη αδεκίσο γη’ απηήλ λα 

καηαηψζεη ή λα επαλαιάβεη ην Γηαγσληζκφ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, θαη ηδίσο: γηα παξάηππε δηεμαγσγή, 

εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο, εάλ ην απνηέιεζκα θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα κε 

ηθαλνπνηεηηθφ, εάλ ππήξμε κεηαβνιή ησλ αλαγθψλ ζε ζρέζε κε ην ππφ αλάζεζε Έξγν. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 : ΔΓΓΤΖΔΗ 

 

 Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα Κξάηε κέιε 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ 

εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή, πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε. Δγγπεηηθέο 

Δπηζηνιέο πκκεηνρήο – Καιήο Δθηέιεζεο πνπ εθδίδνληαη ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο απφ ηα παξαπάλσ εθηφο ηεο 

Διιάδαο, πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη επηθχξσζε απφ ηελ 

Αξκφδηα Αξρή.  
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Δγγύεζε πκκεηνρήο  
Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο πκκεηνρήο ζα πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλεο, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ζχκθσλα κε ην 

ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ’ ηεο παξνχζαο. Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζα πξέπεη λα έρεη ρξνληθή ηζρχ έλα 

(1) ηνπιάρηζηνλ κήλα κεηά ην ρξφλν ιήμεο ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο θαη επηζηξέθεηαη ζηνλ Αλάδνρν ηνπ Γηαγσληζκνχ κε 

ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαη ηελ θαηάζεζε απφ απηφλ ηεο Δγγχεζεο Καιήο Δθηέιεζεο, ζηνπο δε ινηπνχο 

Πξνζθέξνληεο απνζηέιιεηαη κέζα ζε πέληε (5) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο 

κε ηνλ Αλάδνρν. Με ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή - πνπ απνηειεί απηνηειή ζχκβαζε - ην πηζησηηθφ ίδξπκα αλαιακβάλεη ηελ 

ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη νξηζκέλν πνζφ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη, 

ρσξίο λα κπνξεί λα εξεπλά αλ πξάγκαηη ππάξρεη ή αλ είλαη λφκηκε ε απαίηεζε (θχξηα νθεηιή).  

Σν πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηελ δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή 

κεξηθά κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ 

ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. Ο εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε 

ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, πνπ ζα ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο ηεο εγγχεζεο.  

Σν χςνο ηεο πξνβιεπφκελεο ζην Φάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ (Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο) Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο 

πκκεηνρήο αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 5% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηνπ Έξγνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.  
πγθεθξηκέλα ην χςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δχν ρηιηάδσλ θαη επηαθνζίσλ 

πελήληα επξψ (2.750,00€). ε πεξίπησζε Έλσζεο θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ζα πξέπεη λα ζεκεηψλεηαη ζηελ 

εγγχεζε ζπκκεηνρήο φηη θαιχπηεη φια ηα κέιε ηεο Έλσζεο αιιειεγγχσο.  

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο θαη εθφζνλ δελ 

αζθεζεί έλδηθν κέζν ή έρεη εθπλεχζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο έλδηθσλ κέζσλ ή παξαίηεζεο απφ απηά.  

ε θάζε πεξίπησζε δελ έρεη ηζρχ θαη επηζηξέθεηαη θάζε εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο νπνίαο παξήιζε ε δηάξθεηα ηζρχνο, 

εθφζνλ δελ παξαηάζεθε ή αλαλεψζεθε ε ηζρχο ηεο απφ ηνλ εγγπεηή θαη ην δηαγσληδφκελν.  

Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο  
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ζπκπιεξσκέλε, επί πνηλή 

απνθιεηζκνύ, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ’ ηεο παξνχζαο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε 

πνζνζηό 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α. Ζ εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ζα πξέπεη λα έρεη αφξηζηε ρξνληθή ηζρχ.  

Δγγχεζε ζπκκεηνρήο πνπ αθνξά ηνλ αλάδνρν, επηζηξέθεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο εγγχεζεο θαιήο 

εθηέιεζεο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή 

πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ.  

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΩΜΖ – ΚΡΑΣΖΔΗ 

 

 Ζ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ απνηειεί θαη ηελ ζπκβαηηθή ηνπ ακνηβή θαη πεξηιακβάλεη ην Φφξν 

Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.). Ζ ακνηβή απηή δελ αλαζεσξείηαη. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ζε δψδεθα (12) 

ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο, κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο θαζψο 

θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν γηα ηελ 

πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ.  

πγθεθξηκέλα, ε αλάδνρνο εηαηξεία ζα επηβαξπλζεί κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο νη νπνίεο έρνπλ σο εμήο:  

Δπί ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, ρσξίο Φ.Π.Α. θαη θαηά ηελ πξψηε πιεξσκή ηεο ζχκβαζεο παξαθξαηείηαη 

0,10% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4013/2011. Δπίζεο, επί ηεο 

θαζαξήο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ ππνινγίδεηαη θξάηεζε 3% ππέξ ηνπ Μεηνρηθνχ Σακείνπ Πνιηηηθψλ Τπαιιήισλ 

(Μ.Σ.Π.Τ.). επί ηνπ πνζνχ ηεο θξάηεζεο γίλεηαη επηπιένλ θξάηεζε 2% ραξηνζήκνπ θαη επ’ απηνχ επηπιένλ θξάηεζε 

ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 20%. Απφ ηελ θαζαξή αμία ηνπ ηηκνινγίνπ αθαηξνχληαη φιεο νη αλσηέξσ θξαηήζεηο θαη ζην 

ππφινηπν γίλεηαη παξαθξάηεζε 8% πνπ απνηειεί θαη ηελ πξνείζπξαμε ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ εηζνδήκαηνο.  

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΚΑΣΑΠΣΩΖ ΔΓΓΤΖΔΩΝ - ΚΤΡΩΔΗ - ΔΚΠΣΩΖ 

 

    Όηαλ ν Πξνζθέξσλ ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 ή 

δελ πξνζθνκίδεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ αλσηέξσ Γηαηάγκαηνο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε 

εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ Πξνζθέξνληνο.  Δπίζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ 

Πξνζθέξνληνο, φηαλ απφ ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά πξνθχπηεη φηη ν Πξνζθέξσλ δελ πιεξνί ηηο ειάρηζηεο 

πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.  

ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ κε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ επηβάιινληαη θπξψζεηο ζε βάξνο ηνπ 

Αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ.  
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ε πεξίπησζε πνπ ε εξγαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε ζχκβαζε δελ εθηειεζηεί γηα κηα εκέξα, επηβάιινληαη ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ην λφκν πξφζηηκα.  

Ζ Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηνπ Τπνπξγείνπ έρεη ην δηθαίσκα λα επηβάιιεη ηα αλαθεξφκελα πξφζηηκα θαη ζε πεξίπησζε 

κεξηθήο εθηειέζεσο ηεο ζχκβαζεο. Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ γίλεηαη κε ηζφπνζε παξαθξάηεζε απφ ηελ ακέζσο 

επφκελε κεληαία πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ηνπ πνζνχ απηνχ κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο 

εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. ε πεξίπησζε πνπ Αλάδνρνο είλαη Έλσζε, ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη αλαινγηθά ζε φια ηα 

κέιε ηεο.  

Ο Αλάδνρνο πνπ παξαβαίλεη ζπζηεκαηηθά ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο (π.ρ. πνιιαπιά πξσηφθνιια παξάβαζεο θ.ν.θ.) ή 

επηδεηθλχεη ζπκπεξηθνξά αληίζεηε ζηα ζπλαιιαθηηθά ήζε θαη ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο, θαζψο θαη ν Αλάδνρνο ζε 

βάξνο ηνπ νπνίνπ επηβάιινληαη θπξψζεηο, κπνξεί απηνηειψο, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ λα απνθιεηζηεί 

γηα νξηζκέλν ή γηα αφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε επφκελνπο δηαγσληζκνχο ηνπ. Ζ σο άλσ 

απφθαζε θνηλνπνηείηαη ζηνλ ζρεηηθφ Αλάδνρν, ν νπνίνο κπνξεί κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε λα πξνβάιεη ηηο αληηξξήζεηο ηνπ πξνο ην Τπνπξγείν, ην νπνίν απνθαίλεηαη νξηζηηθά επί ηνπ ζρεηηθνχ 

δεηήκαηνο.  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη, αδεκίσο γη’ απηήλ, έθπησην ηνλ Αλάδνρν, αλ δελ εθπιεξψλεη ή 

εθπιεξψλεη πιεκκειψο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή παξαβηάδεη θαη’ εμαθνινχζεζε νπζηψδεηο φξνπο ηεο 

χκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, εθφζνλ κεηά απφ δχν ηνπιάρηζηνλ δηαδνρηθέο ζρεηηθέο έγγξαθεο επηζεκάλζεηο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ηεο.   

ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κεηαθεξζνχλ νη ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ ζε άιιν 

θηίξην, ε ζχκβαζε ζα ιχεηαη αδεκίσο γηα ην δεκφζην. 

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 

 Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ε Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ην Τπνπξγείν 

Σνπξηζκνχ, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ.  

 Ο αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο, σο ηερληθφο ππεχζπλνο, γηα θάζε δεκία ή βιάβε πνπ ζα πξνμελεζεί απφ 

εξγαηηθφ ή κε αηχρεκα ζην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ έξγνπ.  

 Απαξάβαηνο βαζηθφο φξνο είλαη ε ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

Δξγαηηθήο Ννκνζεζίαο, δειαδή θαηαβνιή ησλ λφκηκσλ απνδνρψλ, νη νπνίεο δελ κπνξεί λα ππνιείπνληαη ησλ 

θαηψηαησλ νξίσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο ηπρφλ ηζρχνπζεο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο 

εξγαζίαο, ηελ ηήξεζε ηνπ λφκηκνπ σξαξίνπ, ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε, ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θ.ιπ. ε θάζε πεξίπησζε πνπ ζα δηαπηζησζεί παξάβαζε ηνπ αλσηέξσ φξνπ ζα θαηαγγέιιεηαη ε 

ζχκβαζε κε ηνλ αλάδνρν θαη ζα θεξχζζεηαη έθπησηνο.  

 Ο αλάδνρνο ζε θάζε πεξίπησζε είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ηελ θείκελε λνκνζεζία σο πξνο ηελ απαζρφιεζε θαη 

ηελ ακνηβή ηνπ πξνζσπηθνχ, ην νπνίν ζα εξγαζηεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο. Σν ζηνηρείν απηφ είλαη 

ππνρξεσηηθφ θαη ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ν αλάδνρνο ζα θεξχζζεηαη έθπησηνο.  

 Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα απνδεκηψλεη ην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ γηα θάζε δεκία ή βιάβε πνπ ζα 

πξνμελεζεί ζην Τπνπξγείν, ζηηο εγθαηαζηάζεηο, ζην πξνζσπηθφ ηνπ ή ζηνπο ηξίηνπο θαη ζα νθείιεηαη ζε 

απνθιεηζηηθή ακέιεηα ηνπ αλαδφρνπ ή ησλ ππαιιήισλ ηνπ, θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη γηα φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο απηήο.  

 ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο απφ ην απαζρνινχκελν απφ ηελ 

Αλάδνρν πξνζσπηθφ, ππνρξενχηαη κφλε απηή πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. 

 Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηελ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ 

πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί κεηαμχ απηήο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ. 

 Οη πάζεο θχζεσο απνδνρέο θαζψο θαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ βαξχλνπλ 

απνθιεηζηηθά ηελ Αλάδνρν. 

 Μηζζφο, επηδφκαηα άδεηαο, δψξα Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα θαη ινηπέο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο βαξχλνπλ ηελ αλάδνρν. 

 Ζ Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλε, γηα θάζε δεκία ή βιάβε πνπ ζα πξνθιεζεί απφ εξγαηηθφ ή κε αηχρεκα 

ζην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ έξγνπ. 

 Ζ Αλάδνρνο ζα δεζκεπζεί φηη ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κεηαθεξζνχλ νη ππεξεζίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ ζε άιιν θηίξην, ε ζχκβαζε ζα ιχεηαη αδεκίσο γηα ην δεκφζην. 
 Ο αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο, σο ηερληθφο ππεχζπλνο, γηα θάζε δεκία ή βιάβε πνπ θα πξνμελεζεί 

απφ εξγαηηθφ ή κε αηχρεκα ζην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ έξγνπ. 

 Ο αλάδνρνο ζα ηεξεί «βηβιίν ή βηβιία ζπκβάλησλ» φπνπ ζα θαηαρσξνχληαη αλά πάζα ζηηγκή φια ηα ζπκβάληα 

ζρεηηθά κε ηε θχιαμε, θαη ελεκεξψλεηαη δε ζε θαζεκεξηλή βάζε ην αξκφδην ηκήκα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

 Ο αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ επνπηεία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. Ζ επνπηεία ζα αζθείηαη απφ δηνξηζκέλν 

εθπξφζσπφ ηνπ, ζηνλ θαζνξηζκέλν ηφπν εξγαζίαο. Ο εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο ηνπ αλαδφρνπ ζα πξέπεη 
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θαηά θαηξνχο λα δηαζέηεη ρξφλν γηα δηαβνπιεχζεηο θαη ζπλελλνήζεηο κε ηελ Δπηηξνπή παξαιαβήο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ θαη ηε Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ γηα δεηήκαηα πνπ ηπρφλ ζα αλαθχςνπλ ζηελ πξάμε, θαη 

δεηήκαηα ακνηβαίαο ελεκέξσζεο θαη παξαιαβήο εγγξάθσλ θαη αλαθνξψλ φπνπ θαη φηαλ απηέο απαηηνχληαη. 

 Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα είλαη ερέκπζνο πάλσ ζε θάζε ηη πνπ αθνξά ηε ιεηηνπξγία θαη ην πξνζσπηθφ 

ηνπ Τπνπξγείνπ. 

 Τπνρξενχηαη λα παξαιακβάλεη θαη λα παξαδίδεη ηα θαζήθνληά ηνπ ζε πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν, θαη γηα θαλέλα 

ιφγν δελ ζα πξέπεη λα εγθαηαιείπεη ηε ζέζε ηνπ εάλ ν αληηθαηαζηάηεο ηνπ δελ έρεη έξζεη θαη δελ έρεη 

ελεκεξσζεί ν θεληξηθφο ζηαζκφο ηεο εηαηξίαο. 

 Καηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ππνρξενχηαη λα είλαη ζνβαξφο, πξνζεθηηθφο, παξαηεξεηηθφο θαη 

απνηειεζκαηηθφο θαη πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη πξνο ηξίηνπο κε επγέλεηα, ζάξξνο θαη απνθαζηζηηθφηεηα. 

 Τπνρξενχηαη λα είλαη πάληνηε θαζαξφο, λα έρεη θαιή εκθάληζε θαη λα είλαη ζε θαιή θπζηθή θαηάζηαζε 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 

  Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο αιιά θαη κεηά ηελ ιήμε ή ιχζε απηήο, ε Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε 

λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθέο θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ. Δπίζεο ζα αλαιάβεη ηελ 

ππνρξέσζε λα κελ γλσζηνπνηήζεη νπνηνδήπνηε έγγξαθν ή πιεξνθνξία πνπ ζρεηίδεηαη κε ην έξγν πνπ ζα εθηειέζεη 

ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ – ΓΗΑΗΣΖΗΑ 

 

Ζ Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ θαη ην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θηιηθά θάζε δηαθνξά, πνπ ηπρφλ ζα 

πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. 

Γηα θάζε δηαθσλία πνπ ζα αλαθχςεη ζρεηηθά κε ηελ παξνχζα πξνθήξπμε ή ηελ ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί, θαζψο θαη 

κε ηελ εθηέιεζε απηήο, αξκφδηα είλαη ηα δηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΦΤΛΑΞΖ ΣΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΠΟΤ ΣΔΓΑΕΟΝΣΑΗ ΟΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΟΤ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ  

(Λ. Ακαιίαο 12, 10557, ΑΘΖΝΑ) 

 

α. Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: Σν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε παξνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα 

ηελ θχιαμε ηνπ θηηξίνπ επί ηεο Λ. Ακαιίαο 12, Αζήλα πνπ ζηεγάδνληαη νη ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ. 

Ζ θχιαμε ζα είλαη 16σξε απφ Γεπηέξα έσο Κπξηαθή απφ ηηο 06:00 έσο 22:00, κε έλαλ έλζηνιν θχιαθα αλά βάξδηα. 

Ο πξνζθέξσλ πξέπεη λα δειψλεη ππεχζπλα ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ: 

- φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππεξεζίαο θαη 

- φηη ζπλέηαμε ηελ πξνζθνξά ηνπ, αθνχ πξνέβε ζε απηνςία ηνπ πξνο θχιαμε ρψξνπ. 

Σν πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ (θαθφ, επηθνηλσληαθά ζπζηήκαηα, βηβιία εηζφδνπ-εμφδνπ, αλαθνξέο θχιαθα θιπ.). Δπίζεο ζα πξέπεη λα 

είλαη πάληα ζε ζπλερή επηθνηλσλία κε ην επηρεηξεζηαθφ θέληξν ηεο εηαηξείαο γηα ηελ επίιπζε θάζε πξνβιήκαηνο. 

Ο ζρεδηαζκφο, ε κειέηε θαη ε εθαξκνγή κέηξσλ αζθαιείαο, ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηηο πην απζηεξέο δηεζλείο 

πξνδηαγξαθέο θαη λα ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο έρνληαο άδεηα ιεηηνπξγίαο ηδησηηθήο επηρείξεζεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ αζθαιείαο ηνπ Αξρεγείνπ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ηνπ θιάδνπ Αζθάιεηαο θαη Σάμεο. 

Ο θχιαθαο πξέπεη λα ειέγρεη θαη λα θαηαγξάθεη ζε εηδηθφ βηβιίν ηα ζηνηρεία θαη ηελ ψξα εηζφδνπ - εμφδνπ ησλ πνιηηψλ 

ζην θηήξην. 

Σν πξνζσπηθφ θαηά ηνλ ρξφλν εξγαζίαο ηνπ λα θέξεη ππνρξεσηηθά ηελ θαζνξηζκέλε ζηνιή κε ελδείμεηο γηα ηα 

θαζήθνληα πνπ εθηειεί θαζψο θαη ηα είδε εμάξηεζεο ηεο εηαηξείαο. 

Σν απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα ηπγράλεη θαη ηεο έγθξηζεο ηεο ππεξεζίαο. Δηδηθφηεξα ε ππεξεζία έρεη ην 

δηθαίσκα λα δεηήζεη εθφζνλ θξίλεη αλαγθαίν αληηθαηάζηαζε απηνχ. 

Σν πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα έρεη εθηφο απφ ηελ θαηά λφκν άδεηα εξγαζίαο, ήζνο, εππξεπή εκθάληζε θαη επγελή ηξφπν 

ζπκπεξηθνξάο. Δίλαη επηζπκεηή ε γλψζε ζεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ππξαζθάιεηα, ππξφζβεζε, αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ 

απφ ειεθηξηθφ ξεχκα ή δηαξξνή λεξνχ θαη παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ. 

Ζ αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα αλαζέζεη ην ζχλνιν ή ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηνπ 

φξνπ απηνχ ε ππεξεζία έρεη δηθαίσκα λα αξλεζεί ηελ πιεξσκή ζε θάζε ηξίην. 

Ζ αλάδνρνο αλαιακβάλεη θάζε επζχλε θαη θαζίζηαηαη κφλε θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλε γηα νπνηεζδήπνηε θζνξέο ή 

δεκίεο πνπ πξνμέλεζε ν ίδηα ή ην πξνζσπηθφ ηεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θχιαμεο. Σπρφλ δεκηέο 

πνπ ζα πξνθιεζνχλ ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ή ζηνλ ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ ή θαη ζε ινηπέο κεραλέο γξαθείνπ 

βαξχλνπλ ηελ αλάδνρν. 

Ζ αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο, δηαηάγκαηα, ππνπξγηθέο απνθάζεηο ή αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο 

πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα φιν ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ζηελ αλαηηζέκελε ππεξεζία θαη είλαη 

απνθιεηζηηθά θαη κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ ήζειε ζπκβεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ. 

Ζ αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιίζεη ην απαζρνινχκελν, γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο, πξνζσπηθφ κε πιήξε 

θνηλσληθή αζθάιηζε θαη λα ηεξεί φινπο ηνπο ειιεληθνχο λφκνπο ηνπο ζρεηηθνχο κε ηελ εξγαζία (εξγαηηθή λνκνζεζία) θαη 

ηηο δηαηάμεηο γηα αθξηβέο σξάξην εξγαζίαο, θνηλσληθψλ παξνρψλ, απνδεκηψζεσλ, θφξσλ θιπ.  

ε πεξίπησζε αζζέλεηαο ή άιιεο εθηφο πξνγξάκκαηνο αλάγθεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, απηή ζα γίλεηαη κφλν 

απφ πξνζσπηθφ πνπ ήδε είλαη εθπαηδεπκέλν ζηε θχιαμε θηεξίσλ. 

Σν πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα έρεη άδεηα εξγαζίαο πξνζσπηθνχ αζθαιείαο ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ 

αζθαιείαο (Ν. 2518/97 ΦΔΚ 164/Α/1997). 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε ζπκθσλία ησλ ηδηνηήησλ ησλ ππεξεζηψλ κε ηνπο φξνπο ησλ παξνπζψλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ δηελεξγείηαη έιεγρνο απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη έρεη ζθνπφ ηελ εμαθξίβσζε ηεο ζπκθσλίαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 

 

β. Υξόλνο απαζρόιεζεο: 

Γεθαέμη (16) ώξεο εκεξεζίσο: Θα παξέρνληαη δεθαέμη (16) ψξεο εκεξεζίσο εξγαζίεο θχιαμεο απφ Γεπηέξα έσο 

Κπξηαθή, απφ ηηο 06:00 έσο 22:00, κε έλαλ έλζηνιν θχιαθα αλά βάξδηα. Οη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα 

πξνζθέξνπλ κία (1) πιήξε ιχζε απνιχησο ζχκθσλε κε ηα αλσηέξσ. 

 Πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο ζα πξνηείλνληαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α Γ ΄ 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΟΛΩΝ 

 

Γ.1. Τπόδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο 

 

Αζήλα ………………….. 

ΑΡΗΘΜ. ……………………. ΔΤΡΩ 

 

Π ξ ν ο: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

Λ. Ακαιίαο 12  - 10557 ΑΘΖΝΑ 

 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ 

 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη κε ηελ παξνχζα επηζηνιή εγγπφκαζηε αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, 

παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ……………….
1
, ππέξ ηεο …………… 

…………………… …………………… ……………… …… ……………………………………………
2
 γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο ………………….
3
, ή ηεο κεη΄ απηήλ λέαο εκεξνκελίαο ζε 

πεξίπησζε αλαβνιήο, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα 

……………………………………………………….…………………………………………… 
4
 ζχκθσλα κε ηε 

ζρεηηθή πξνθήξπμή ζαο. 

Ζ εγγχεζε θαιχπηεη κφλνλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ππεξ νχ ε εγγχεζε πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ παξαπάλσ 

δηαγσληζκφ, θαζ’ φιν ηνλ ρξφλν ηεο ηζρχνο ηεο. 

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα ζαο θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο 

αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε 3 (ηξεηο) εκέξεο απφ απιή 

έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ πνπ θαηαπίπηεη ππφθεηηαη ζην πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ, πνπ ηζρχεη 

θάζε θνξά. 

Ζ παξνχζα εγγχεζή καο εθδίδεηαη βάζεη ηνπ Π.Γ. 118/07 (ΦΔΚ150/Α/10-07-07) θαη ηζρχεη απνθιεηζηηθά κέρξη ηελ 

……………… 
5
 κεηά ηελ πάξνδν ησλ νπνίσλ θαη εθφζνλ ζην κεηαμχ δελ καο θνηλνπνηήζεηε λνκίκσο κε Γηθαζηηθφ 

Δπηκειεηή δήισζή ζαο πεξί θαηαπηψζεσο ηεο εγγπήζεσο, απαιιαζζφκεζα θάζε ππνρξεψζεσο απφ ηελ εγγχεζή καο 

απηή. 

Ζ παξνχζα καο ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο, φηη κπνξνχκε λα 

ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε, φρη φκσο κεηά ηελ πάξνδν ηεο σο άλσ 

πξνζεζκίαο. 

Γειψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 

εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε. 

                             Με ηηκή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Αναγπάθεηαι απιθμηηικώρ και ολογπάθυρ ποζό πος ανηιζηοισεί ζε ποζοζηό 5% ηηρ πποϋπολογιζθείζηρ δαπάνηρ με ΦΠΑ. 
2. Αναγπάθεηαι ηο όνομα ηος ςποτηθίος θςζικού πποζώπος, ή νομικού πποζώπος (Γπαθείος/εηαιπείαρ) ή ζύμππαξηρ ή 

κοινοππαξίαρ όπυρ αναθέπεηαι ζηην αίηηζη ζςμμεηοσήρ. 
3. Αναγπάθεηαι η ημεπομηνία λήξηρ ςποβολήρ πποζθοπών. 
4. Αναγπάθεηαι ο ηίηλορ ηηρ μελέηηρ ή ζύμβαζηρ παποσήρ ςπηπεζιών όπυρ αναθέπεηαι ζηην πποκήπςξη. 
5. Αναγπάθεηαι η ημεπομηνία πος αναθέπει η πποκήπςξη. 
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Γ.2. Τπόδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο 

 

ΑΡΗΘΜ. …………..ΔΤΡΩ 

                                                                                                                                            Αζήλα ………………….. 

 

Π ξ ν ο: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

Λ. Ακαιίαο 12  - 10557 ΑΘΖΝΑ 

 

 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε κε ηελ παξνχζα φηη ζαο εγγπφκαζηε αλεπηθχιαθηα θαη αλέθθιεηα, παξαηηνχκελνη 

απφ ην επεξγέηεκα ηεο δίδεζεο θαη ηεο δηαίξεζεο, ππέξ ηνπ / ηεο …………… …………………… …………………… 

……………… …… ……..…
6
 κέρξη ηνπ πνζνχ………………….. ……………………………………ΔΤΡΩ. 

7
 

ην πνζφλ απηφ θαη κφλν πεξηνξίδεηαη ε εγγχεζή καο, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ πηζηή εθαξκνγή φισλ 

ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ παξαπάλσ, ππέξ ηνπ νπνίνπ εγγπφκαζηε, θαη νπνηαδήπνηε απαίηεζε ηνπ θπξίνπ ηνπ 

έξγνπ θαη’ απηνχ, πνπ πεγάδεη απφ ηε ζχκβαζε …...……………………………………………..
8
 

 

Απφ ηελ εγγχεζε απηή ζα απαιιάμνπκε ηνλ παξαπάλσ γηα ηνλ νπνίν έρνπκε εγγπεζεί κεηά ηελ επηζηξνθή ηεο 

παξνχζαο ή κε βάζε έγγξαθε εληνιή ζαο. Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα ην θαηαβάινπκε ρσξίο 

αληίξξεζε, νιηθά ή κεξηθά, ζε πεξίπησζε νιηθνχ ή κεξηθνχ θαηαινγηζκνχ ηεο εγγχεζεο ζε βάξνο απηνχ ππέξ ηνπ 

νπνίνπ εθδφζεθε ε παξνχζα, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο πξνο εκάο θαη κεηά ηελ 

επηζηξνθή ζε καο ηεο παξνχζαο. 

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

ην νπνίν θαη καο βαξχλεη. 

Ζ παξνχζα εγγχεζή καο αθνξά κφλν ζηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο ζε εκάο , νπφηε γίλεηαη 

απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί καο θακία ηζρχ. 

Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα ΝΠΓΓ, 

ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο δελ ππεξβαίλεη ην φξην εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

 

Με ηηκή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Αναγπάθεηαι ηο όνομα ηος αναδόσος (θςζικού ή νομικού πποζώπος) και ζε πεπίπηυζη ζύμππαξηρ ή κοινοππαξίαρ η ονομαζία όλος 

ηος ανάδοσος ζσήμαηορ. Σηην πεπίπηυζη αςηή η εγγύηζη είναι κοινή ςπέπ όλυν ηυν μελών ηηρ ζύμππαξηρ ή κοινοππαξίαρ και 
αθοπά ηο ζύνολο ηηρ ζύμβαζηρ . 

7. Αναγπάθεηαι απιθμηηικώρ και ολογπάθυρ ηο ποζό πος ανηιζηοισεί ζε ποζοζηό 10% ηηρ ζςμβαηικήρ αξίαρ συπίρ ΦΠΑ. 
8. Αναγπάθεηαι ο ηίηλορ ηηρ ζύμβαζηρ παποσήρ ςπηπεζιών όπυρ αναθέπεηαι ζηην απόθαζη ανάθεζηρ 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α  Γ΄ 

 

Τ Π Ο Γ Δ Η Γ Μ Α    Τ Μ Β Α  Ζ  

 

               
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 

ΓIΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

ΣΜΖΜΑ ΤΜΒΑΔΩΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ 

ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 

 

 

 ΤΜΒΑΖ    Αξ.   

 

Γηα ηελ αλάζεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ γηα ηε θύιαμε  ηνπ θηηξίνπ επί ηεο Λ. Ακαιίαο 12 όπνπ ζηεγάδνληαη 

νη ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνύ. 

 

 

     ηελ Αζήλα ζήκεξα, …….. ζην θηήξην ηεο νδνχ Ακαιίαο 12 ζην χληαγκα, ζην νπνίν εδξεχεη ην ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ 

ΣΟΤΡΗΜΟΤ, κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ: 

1. Σνπ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ, ην νπνίν εδξεχεη ζηελ Αζήλα, Λ. Ακαιίαο 12, ΣΚ 10557, κε Α.Φ.Μ.: 

997417873, Γ.Ο.Τ.: Γ’ Αζελψλ, φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηελ Τπνπξγφ 

Σνπξηζκνχ θα. Όιγα Κεθαινγηάλλε ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 86/21.6.2012 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ 

Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (ΦΔΚ 141/Α/21.6.2012), θαη  

2. Σεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία ………., κε έδξα ………, ΑΦΜ : ……., Γ.Ο.Τ.: ……, θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα 

γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ………., δπλάκεη ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, εθεμήο 

θαινχκελεο ράξηλ ζπληνκίαο «Αλάδνρνο».  

 

Αθνχ έιαβαλ ππφςε : 

     

1. Σελ κε αξηζκ. Πξση.  ………. απφθαζε πεξί πξνθήξπμεο πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ επηινγή 

αλαδφρνπ γηα ηε θχιαμε ηνπ θηηξίνπ επί ηεο Λ. Ακαιίαο 12 φπνπ ζηεγάδνληαη νη ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Σνπξηζκνχ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1.1.2014 έσο 31.12.2014.  

2. Σελ ππ’ αξηζκ. Πξση. ……….. απφθαζε ηεο Τπνπξγνχ Σνπξηζκνχ αλαθνξηθά κε ηελ έγθξηζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο γηα ηελ θάιπςε ππνρξεψζεσλ γηα ην έηνο 2013 

3. Σελ κε αξηζκ. πξση. ………… απφθαζε ηεο Τπνπξγνχ Σνπξηζκνχ, κε ηελ νπνία θαηαθπξψζεθε ην απνηέιεζκα ηνπ 

παξαπάλσ δηαγσληζκνχ ζηελ ………, πνπ εδξεχεη ζηελ νδφ ……., ΑΦΜ : …….., Γ.Ο.Τ.: …... 

 

πκθσλήζεθαλ, ζπλνκνινγήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαίσο δεθηά ηα εμήο: 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  1
 

 

ΑΝΑΘΔΖ - ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

 

   Με ηελ παξνχζα ζχκβαζε ε Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ θχιαμε ηνπ θηηξίνπ επί ηεο Λ. Ακαιίαο 12 φπνπ ζηεγάδνληαη 

νη ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ. Ζ παξνχζα ζχκβαζε ζα έρεη δηάξθεηα απφ ηελ 1.1.2014 έσο ηελ 31.12.2014, 

κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο απηήο θαηφπηλ ζπκθσλίαο θαη ησλ δχν ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο. Ζ έλαξμε παξνρήο ππεξεζηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 1.1.2014. 
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Α Ρ Θ Ρ Ο  2
 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ - ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 

Α. Οη παξερφκελεο εξγαζίεο θχιαμεο είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηεο αλαδφρνπ θαη ηνπο φξνπο ηεο 

αξηζκ. …………. πξνθήξπμεο νη νπνίεο θαη’ ειάρηζηνλ πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ:  

 

α. Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: Σν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε παξνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο 

γηα ηελ θχιαμε ηνπ θηηξίνπ επί ηεο Λ. Ακαιίαο 12, Αζήλα πνπ ζηεγάδνληαη νη ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ. 

Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο θχιαμεο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ θαη ηνπο φξνπο ηεο αξηζκ. 

Πξση. …………. πξνθήξπμεο θαη ζα πξαγκαηνπνηνχληαη φπσο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ:  

 Ζ θχιαμε ηνπ θηηξίνπ επί ηεο Λ. Ακαιίαο 12, φπνπ ζηεγάδνληαη νη ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ ζα είλαη 16σξε 

θαζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο θαη Κπξηαθή απφ ηηο 06:00 έσο 22:00, κε έλαλ έλζηνιν θχιαθα αλά βάξδηα. 

  Ο ζρεδηαζκφο, ε κειέηε θαη ε εθαξκνγή κέηξσλ αζθαιείαο πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηηο πην απζηεξέο δηεζλείο 

πξνδηαγξαθέο θαη λα ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο. Ζ ρνξεγεζείζα απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία 

εηδηθή άδεηα ζηνλ Αλάδνρν ζα είλαη ζε ηζρχ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

 Σν απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ (θαθφ, επηθνηλσληαθά ζπζηήκαηα, βηβιία εηζφδνπ-εμφδνπ, αλαθνξέο θχιαθα θιπ.). 

Δπίζεο πξέπεη λα είλαη πάληα ζε ζπλερή επηθνηλσλία κε ην επηρεηξεζηαθφ θέληξν ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ επίιπζε θάζε 

πξνβιήκαηνο. 

 Ο θχιαθαο  πξέπεη λα ειέγρεη θαη λα θαηαγξάθεη ζε εηδηθφ βηβιίν ηα ζηνηρεία θαη ηελ ψξα εηζφδνπ - εμφδνπ ησλ πνιηηψλ 

ζην θηήξην, θαζψο θαη ησλ νρεκάησλ ζην ρψξν ζηάζκεπζεο (GARAGE)  ηνπ θηηξίνπ.  

 Σν πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα έρεη, εθηφο απφ ηελ θαηά λφκν άδεηα εξγαζίαο, ήζνο, εππξεπή εκθάληζε θαη επγελή ηξφπν 

ζπκπεξηθνξάο. Δίλαη επηζπκεηή ε γλψζε ζεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ππξαζθάιεηα, ππξφζβεζε, αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ 

απφ ειεθηξηθφ ξεχκα ή δηαξξνή λεξνχ θαη παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ.  

 O αλάδνρνο αλαιακβάλεη θάζε επζχλε θαη θαζίζηαηαη κφλνο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα νπνηεζδήπνηε θζνξέο ή 

δεκίεο πνπ πξνμέλεζε ν ίδηνο ή ην πξνζσπηθφ ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θχιαμεο. Σπρφλ 

ειιείςεηο ή δεκηέο πνπ ζα πξνθιεζνχλ ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, ζηνλ ειεθηξηθφ θαη ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ ή θαη ζε 

ινηπέο κεραλέο γξαθείνπ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ ζα πξνθιεζεί ζε 

ηξίηνπο απφ ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ, ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. 

 Σν απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα ηπγράλεη θαη ηεο έγθξηζεο ηεο ππεξεζίαο. Δηδηθφηεξα ε ππεξεζία έρεη ην 

δηθαίσκα λα δεηήζεη εθφζνλ θξίλεη αλαγθαίν αληηθαηάζηαζε απηνχ. 

 Ο αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα αλαζέζεη ην ζχλνιν ή ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηνπ 

φξνπ απηνχ ε ππεξεζία έρεη δηθαίσκα λα αξλεζεί ηελ πιεξσκή ζε θάζε ηξίην. 

 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο, δηαηάγκαηα, ππνπξγηθέο απνθάζεηο ή αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο 

πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα φιν ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ζηελ αλαηηζέκελε ππεξεζία θαη είλαη 

απνθιεηζηηθά θαη κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ ήζειε ζπκβεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ. 

 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιίζεη ην απαζρνινχκελν, γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο, πξνζσπηθφ κε πιήξε 

θνηλσληθή αζθάιηζε θαη λα ηεξεί φινπο ηνπο ειιεληθνχο λφκνπο ηνπο ζρεηηθνχο κε ηελ εξγαζία (εξγαηηθή λνκνζεζία) 

θαη ηηο δηαηάμεηο γηα αθξηβέο σξάξην εξγαζίαο, θνηλσληθψλ παξνρψλ, απνδεκηψζεσλ, θφξσλ θιπ. θαη επζχλεηαη δε κφλε 

θαη απνθιεηζηηθά έλαληη ησλ Διιεληθψλ Αξρψλ γηα ηελ ηήξεζε θάζε ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ.  

ε πεξίπησζε αζζέλεηαο ή άιιεο εθηφο πξνγξάκκαηνο αλάγθεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, απηή ζα γίλεηαη κφλν 

απφ πξνζσπηθφ πνπ ήδε είλαη εθπαηδεπκέλν ζηε θχιαμε θηεξίσλ. 

 Σν πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα έρεη : 

- Άδεηα εξγαζίαο πξνζσπηθνχ αζθαιείαο ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ αζθαιείαο (Ν. 2518/97, ΦΔΚ 

154/Α/21.8.1997) 

- Καηά ηνλ ρξφλν εξγαζίαο ηνπ λα θέξεη ππνρξεσηηθά ηελ θαζνξηζκέλε ζηνιή θαη ηα είδε εμάξηεζεο ηεο εηαηξείαο. 

    Ζ Δπηηξνπή βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο εξγαζηψλ θχιαμεο θαη ην Σκήκα Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο ειέγρνπλ ηελ ηήξεζε 

ησλ αλσηέξσ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κε ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε θαιή εθηέιεζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο ζα δηελεξγνχληαη έιεγρνη απφ ηελ επηηξνπή βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ 

θχιαμεο. 

 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέηεη ζηελ Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ – Σκήκα Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο ζην ηέινο  θάζε 

κήλα πίλαθα ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο πνπ ζα εξγαζζεί ηνλ επφκελν κε επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ δειηίσλ αζηπλνκηθήο 

ηαπηφηεηαο ή ησλ δηαβαηεξίσλ φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ. 

 Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ, 

ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 
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 Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο, γηα θάζε δεκηά ή βιάβε πνπ ζα πξνθιεζεί απφ εξγαηηθφ ή κε αηχρεκα ζην 

πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ έξγνπ. 

 Ο Αλάδνρνο δεζκεχεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κεηαθεξζνχλ νη ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Σνπξηζκνχ ζε άιιν θηίξην, ε ζχκβαζε ζα ιχεηαη αδεκίσο γηα ην Γεκφζην. 

Σν πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ (θαθφ, επηθνηλσληαθά ζπζηήκαηα, βηβιία εηζφδνπ-εμφδνπ, αλαθνξέο θχιαθα θιπ.). Δπίζεο ζα πξέπεη λα 

είλαη πάληα ζε ζπλερή επηθνηλσλία κε ην επηρεηξεζηαθφ θέληξν ηεο εηαηξείαο γηα ηελ επίιπζε θάζε πξνβιήκαηνο. 

Ο ζρεδηαζκφο, ε κειέηε θαη ε εθαξκνγή κέηξσλ αζθαιείαο, ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηηο πην απζηεξέο δηεζλείο 

πξνδηαγξαθέο θαη λα ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο έρνληαο άδεηα ιεηηνπξγίαο ηδησηηθήο επηρείξεζεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ αζθαιείαο ηνπ Αξρεγείνπ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ηνπ θιάδνπ Αζθάιεηαο θαη Σάμεο. 

Ο θχιαθαο πξέπεη λα ειέγρεη θαη λα θαηαγξάθεη ζε εηδηθφ βηβιίν ηα ζηνηρεία θαη ηελ ψξα εηζφδνπ - εμφδνπ ησλ πνιηηψλ 

ζην θηήξην. 

Σν πξνζσπηθφ θαηά ηνλ ρξφλν εξγαζίαο ηνπ λα θέξεη ππνρξεσηηθά ηελ θαζνξηζκέλε ζηνιή κε ελδείμεηο γηα ηα 

θαζήθνληα πνπ εθηειεί θαζψο θαη ηα είδε εμάξηεζεο ηεο εηαηξείαο. 

Σν απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα ηπγράλεη θαη ηεο έγθξηζεο ηεο ππεξεζίαο. Δηδηθφηεξα ε ππεξεζία έρεη ην 

δηθαίσκα λα δεηήζεη εθφζνλ θξίλεη αλαγθαίν αληηθαηάζηαζε απηνχ. 

Σν πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα έρεη εθηφο απφ ηελ θαηά λφκν άδεηα εξγαζίαο, ήζνο, εππξεπή εκθάληζε θαη επγελή ηξφπν 

ζπκπεξηθνξάο. Δίλαη επηζπκεηή ε γλψζε ζεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ππξαζθάιεηα, ππξφζβεζε, αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ 

απφ ειεθηξηθφ ξεχκα ή δηαξξνή λεξνχ θαη παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ. 

Ζ αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα αλαζέζεη ην ζχλνιν ή ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηνπ 

φξνπ απηνχ ε ππεξεζία έρεη δηθαίσκα λα αξλεζεί ηελ πιεξσκή ζε θάζε ηξίην. 

Ζ αλάδνρνο αλαιακβάλεη θάζε επζχλε θαη θαζίζηαηαη κφλε θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλε γηα νπνηεζδήπνηε θζνξέο ή 

δεκίεο πνπ πξνμέλεζε ν ίδηα ή ην πξνζσπηθφ ηεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θχιαμεο. Σπρφλ δεκηέο 

πνπ ζα πξνθιεζνχλ ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ή ζηνλ ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ ή θαη ζε ινηπέο κεραλέο γξαθείνπ 

βαξχλνπλ ηελ αλάδνρν. 

Ζ αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο, δηαηάγκαηα, ππνπξγηθέο απνθάζεηο ή αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο 

πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα φιν ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ζηελ αλαηηζέκελε ππεξεζία θαη είλαη 

απνθιεηζηηθά θαη κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ ήζειε ζπκβεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ. 

Ζ αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιίζεη ην απαζρνινχκελν, γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο, πξνζσπηθφ κε πιήξε 

θνηλσληθή αζθάιηζε θαη λα ηεξεί φινπο ηνπο ειιεληθνχο λφκνπο ηνπο ζρεηηθνχο κε ηελ εξγαζία (εξγαηηθή λνκνζεζία) θαη 

ηηο δηαηάμεηο γηα αθξηβέο σξάξην εξγαζίαο, θνηλσληθψλ παξνρψλ, απνδεκηψζεσλ, θφξσλ θιπ.  

ε πεξίπησζε αζζέλεηαο ή άιιεο εθηφο πξνγξάκκαηνο αλάγθεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, απηή ζα γίλεηαη κφλν 

απφ πξνζσπηθφ πνπ ήδε είλαη εθπαηδεπκέλν ζηε θχιαμε θηεξίσλ. 

Σν πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα έρεη άδεηα εξγαζίαο πξνζσπηθνχ αζθαιείαο ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ 

αζθαιείαο (Ν. 2518/97 ΦΔΚ 164/Α/1997). 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε ζπκθσλία ησλ ηδηνηήησλ ησλ ππεξεζηψλ κε ηνπο φξνπο ησλ παξνπζψλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ δηελεξγείηαη έιεγρνο απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη έρεη ζθνπφ ηελ εμαθξίβσζε ηεο ζπκθσλίαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 

 

β. Υξόλνο απαζρόιεζεο: 

Γεθαέμη (16) ώξεο εκεξεζίσο: Θα παξέρνληαη δεθαέμη (16) ψξεο εκεξεζίσο εξγαζίεο θχιαμεο απφ Γεπηέξα έσο 

Κπξηαθή, απφ ηηο 06:00 έσο 22:00, κε έλαλ έλζηνιν θχιαθα αλά βάξδηα. Οη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα 

πξνζθέξνπλ κία (1) πιήξε ιχζε απνιχησο ζχκθσλε κε ηα αλσηέξσ. 

 Πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο ζα πξνηείλνληαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 

A Ρ Θ Ρ Ο  3
 

 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 

 Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ε Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ην Τπνπξγείν 

Σνπξηζκνχ, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ.  

 Ο αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο, σο ηερληθφο ππεχζπλνο, γηα θάζε δεκία ή βιάβε πνπ ζα πξνμελεζεί απφ 

εξγαηηθφ ή κε αηχρεκα ζην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ έξγνπ.  

 Απαξάβαηνο βαζηθφο φξνο είλαη ε ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

Δξγαηηθήο Ννκνζεζίαο, δειαδή θαηαβνιή ησλ λφκηκσλ απνδνρψλ, νη νπνίεο δελ κπνξεί λα ππνιείπνληαη ησλ 

θαηψηαησλ νξίσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο ηπρφλ ηζρχνπζεο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο 

εξγαζίαο, ηελ ηήξεζε ηνπ λφκηκνπ σξαξίνπ, ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε, ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ 
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εξγαδνκέλσλ θ.ιπ. ε θάζε πεξίπησζε πνπ ζα δηαπηζησζεί παξάβαζε ηνπ αλσηέξσ φξνπ ζα θαηαγγέιιεηαη ε 

ζχκβαζε κε ηνλ αλάδνρν θαη ζα θεξχζζεηαη έθπησηνο.  

 Ο αλάδνρνο ζε θάζε πεξίπησζε είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ηελ θείκελε λνκνζεζία σο πξνο ηελ απαζρφιεζε θαη 

ηελ ακνηβή ηνπ πξνζσπηθνχ, ην νπνίν ζα εξγαζηεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο. Σν ζηνηρείν απηφ είλαη 

ππνρξεσηηθφ θαη ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ν αλάδνρνο ζα θεξχζζεηαη έθπησηνο.  

 Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα απνδεκηψλεη ην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ γηα θάζε δεκία ή βιάβε πνπ ζα 

πξνμελεζεί ζην Τπνπξγείν, ζηηο εγθαηαζηάζεηο, ζην πξνζσπηθφ ηνπ ή ζηνπο ηξίηνπο θαη ζα νθείιεηαη ζε 

απνθιεηζηηθή ακέιεηα ηνπ αλαδφρνπ ή ησλ ππαιιήισλ ηνπ, θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη γηα φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο απηήο.  

 ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο απφ ην απαζρνινχκελν απφ ηελ 

Αλάδνρν πξνζσπηθφ, ππνρξενχηαη κφλε απηή πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. 

 Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηελ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ 

πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί κεηαμχ απηήο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ. 

 Οη πάζεο θχζεσο απνδνρέο θαζψο θαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ βαξχλνπλ 

απνθιεηζηηθά ηελ Αλάδνρν. 

 Μηζζφο, επηδφκαηα άδεηαο, δψξα Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα θαη ινηπέο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο βαξχλνπλ ηελ αλάδνρν. 

 Ζ Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλε, γηα θάζε δεκία ή βιάβε πνπ ζα πξνθιεζεί απφ εξγαηηθφ ή κε αηχρεκα 

ζην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ έξγνπ. 

 Ζ Αλάδνρνο ζα δεζκεπζεί φηη ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κεηαθεξζνχλ νη ππεξεζίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ ζε άιιν θηίξην, ε ζχκβαζε ζα ιχεηαη αδεκίσο γηα ην δεκφζην. 
 Ο αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο, σο ηερληθφο ππεχζπλνο, γηα θάζε δεκία ή βιάβε πνπ ζα πξνμελεζεί 

απφ εξγαηηθφ ή κε αηχρεκα ζην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ έξγνπ. 

 Ο αλάδνρνο ζα ηεξεί «βηβιίν ή βηβιία ζπκβάλησλ» φπνπ ζα θαηαρσξνχληαη αλά πάζα ζηηγκή φια ηα ζπκβάληα 

ζρεηηθά κε ηε θχιαμε, θαη ελεκεξψλεηαη δε ζε θαζεκεξηλή βάζε ην αξκφδην ηκήκα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

 Ο αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ επνπηεία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. Ζ επνπηεία θα αζθείηαη απφ δηνξηζκέλν 

εθπξφζσπφ ηνπ, ζηνλ θαζνξηζκέλν ηφπν εξγαζίαο. Ο εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο ηνπ αλαδφρνπ ζα πξέπεη 

θαηά θαηξνχο λα δηαζέηεη ρξφλν γηα δηαβνπιεχζεηο θαη ζπλελλνήζεηο κε ηελ Δπηηξνπή παξαιαβήο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ θαη ηε Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ γηα δεηήκαηα πνπ ηπρφλ ζα αλαθχςνπλ ζηελ πξάμε, θαη 

δεηήκαηα ακνηβαίαο ελεκέξσζεο θαη παξαιαβήο εγγξάθσλ θαη αλαθνξψλ φπνπ θαη φηαλ απηέο απαηηνχληαη. 

 Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα είλαη ερέκπζνο πάλσ ζε θάζε ηη πνπ αθνξά ηε ιεηηνπξγία θαη ην πξνζσπηθφ 

ηνπ Τπνπξγείνπ. 

 Τπνρξενχηαη λα παξαιακβάλεη θαη λα παξαδίδεη ηα θαζήθνληά ηνπ ζε πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν, θαη γηα θαλέλα 

ιφγν δελ ζα πξέπεη λα εγθαηαιείπεη ηε ζέζε ηνπ εάλ ν αληηθαηαζηάηεο ηνπ δελ έρεη έξζεη θαη δελ έρεη 

ελεκεξσζεί ν θεληξηθφο ζηαζκφο ηεο εηαηξίαο. 

 Καηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ππνρξενχηαη λα είλαη ζνβαξφο, πξνζεθηηθφο, παξαηεξεηηθφο θαη 

απνηειεζκαηηθφο θαη πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη πξνο ηξίηνπο κε επγέλεηα, ζάξξνο θαη απνθαζηζηηθφηεηα. 

 Τπνρξενχηαη λα είλαη πάληνηε θαζαξφο, λα έρεη θαιή εκθάληζε θαη λα είλαη ζε θαιή θπζηθή θαηάζηαζε 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  4
 

 

ΑΜΟΗΒΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ - ΚΡΑΣΖΔΗ 

 

 Ο πξψηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ ζα θαηαβάιεη ζηελ αλάδνρν γηα ηε θχιαμε  ηνπ θηηξίνπ επί ηεο Λ. Ακαιίαο 12 φπνπ 

ζηεγάδνληαη νη ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1.1.2014 έσο 31.12.2014, ην πνζφ 

ησλ ……….. πιένλ Φ.Π.Α 23%, πνζνχ ………., ήηνη ζπλνιηθνχ πνζνχ …….. γηα ηελ παξνρή ηεο παξαπάλσ 

ππεξεζίαο, ζε δψδεθα ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο. Οη λφκηκεο θξαηήζεηο επί ηνπ πνζνχ ηεο πξνζθνξάο ησλ …….. 

βαξχλνπλ ηελ αλάδνρν, ελψ ν Φ.Π.Α. βαξχλεη ην Γεκφζην. 

Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ ΚΑΔ 0873, κε εηδηθφ θνξέα 45-110 ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014. 

Ζ Αλάδνρνο αλαιακβάλεη λα ηεξήζεη πηζηά ηελ νηθνλνκηθή κειέηε πνπ θαηέζεζε κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο θαη 

ε νπνία έρεη σο εμήο: (Αλαιπηηθή παξάζεζε) 

Σν εξγνιαβηθό θέξδνο δε κπνξεί λα απμεζεί θαηά ηε δηάξθεηα παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ, ιόγσ νπνηαζδήπνηε 

κείσζεο ηνπ κηζζνινγηθνύ θόζηνπο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα γίλεηαη πεξηθνπή ζηελ ακνηβή ηνπ αλαδόρνπ ίζε 

κε ηελ αλσηέξσ κείσζε.   
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ε θάζε πεξίπησζε πνπ δεηεζνύλ από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή νπνηεζδήπνηε εμεγήζεηο γηα ην ύςνο: α) ηνπ 

δηνηθεηηθνύ θόζηνπο, β) ηνπ εξγνιαβηθνύ θέξδνπο ή γ) νπνηνπδήπνηε άιινπ πνζνύ, απηέο ζα δίλνληαη 

αλεπηθύιαθηα πξνζθνκίδνληαο εληόο ηξηώλ εκεξώλ, από ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ηα 

ζρεηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε ζύκπησζε ηνπ ύςνπο  απηνύ κε ην αληίζηνηρν ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ αλαδόρνπ θαη ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο. 

Ζ απαζρφιεζε ηνπ/ησλ  ηδηνθηήηε/ηδηνθηεηψλ (επηρεηξεκαηίεο - εηαίξνη) σο εξγαδφκελνη (θχιαθεο), κπνξεί λα γίλεη 

δεθηή κφλν εθφζνλ: α) ππνβιεζεί πξνεγνχκελν έγγξαθν αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ θαη εθδνζεί ζρεηηθή έγθξηζε ηεο 

Τπεξεζίαο, θαηφπηλ ζχκθσλεο γλψκεο ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο θαη θαιήο εθηέιεζεο εξγαζηψλ θαη β) δηαπηζησζεί ε 

ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο θαζψο θαη ηεο ζρεηηθήο κε ηνπο ηδησηηθνχο θχιαθεο 

λνκνζεζίαο. 

  Δηδηθφο φξνο: Ζ Αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο 

λνκνζεζίαο πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ. ε πεξίπησζε 

πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ηνπ αλσηέξσ φξνπ ζα θαηαγγέιιεηαη ε ζχκβαζε κε ηελ αλάδνρν εηαηξία ζχκθσλα κε ηνπ 

άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 3863/2010 (ΦΔΚ 115/Α) «Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 4144/2013 (ΦΔΚ 88/Α) 

«Αληηκεηψπηζε ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο 

αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο».   

 Ζ Δπηηξνπή βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο εξγαζηψλ ζα ζπληάζζεη θάζε κήλα πξαθηηθφ θαιήο εθηέιεζεο ησλ 

ππεξεζηψλ, ην νπνίν ζα ζηέιλεη ζε δχν (2) αληίηππα ζην Σκήκα πκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ θαη Πεξηνπζίαο ηεο 

Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθνχ, γηα ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ θαη ζε έλα (1) αληίηππν ζην Σκήκα Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο 

ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο, εληφο ησλ πέληε (5) πξψησλ 

εξγαζίκσλ εκεξψλ ηνπ επφκελνπ κήλα. 

  Ζ πιεξσκή ηεο αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Π.Γ 118/2007 κε ηαθηηθφ 

ρξεκαηηθφ έληαικα, πνπ ζα εθδίδεη ε Τπεξεζία ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ θάζε κήλα, θαηφπηλ ηεο ππνβνιήο ησλ 

θάησζη δηθαηνινγεηηθψλ: 

1. Σηκνιφγην πνπ αληηζηνηρεί ζηηο ππεξεζίεο έθαζηνπ κήλα, κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή θαη 

παξαθνινχζεζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θχιαμεο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. 

2. Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο. 

3. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ ΗΚΑ γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηνπ Σακείνπ ζην νπνίν αζθαιίδεηαη ε 

Αλάδνρνο. 

4. Τπεχζπλε δήισζε  ηνπ παξέρνληα ππεξεζίεο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α/75), φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα δειψλνληαη νλνκαζηηθά ηα άηνκα πνπ εξγάζηεθαλ ζηελ 

θχιαμε ηνλ κήλα γηα ηνλ νπνίν δηθαηνχηαη ακνηβή, φηη θαηαβιήζεθαλ ζε απηά νη λφκηκεο απνδνρέο, φηη θαηαβιήζεθαλ 

νη ππνρξεσηηθέο εηζθνξέο αζθάιηζεο απηψλ ζην ΗΚΑ ή ζε άιιν αζθαιηζηηθφ θνξέα θαη φηη έγηλε εθαξκνγή ησλ 

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

εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ.  

5. Καηάζηαζε ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ, ζεσξεκέλε αξκνδίσο. 

 Ζ αλάδνρνο εηαηξία ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ην αξγόηεξν εληόο ηξηώλ εκεξώλ κεηά απφ  έγγξαθε πξφζθιεζε 

ηεο ππεξεζίαο ή ηεο Δπηηξνπήο Βεβαίσζεο Καιήο Δθηέιεζεο Δξγαζηψλ νπνηνδήπνηε δηθαηνινγεηηθφ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζζεί ε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 3863/2010 (ΦΔΚ 115/Α) «Νέν Αζθαιηζηηθό 

ύζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο», όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 4144/2013 (ΦΔΚ 88/Α) «Αληηκεηώπηζε ηεο παξαβαηηθόηεηαο ζηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε 

θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

θαη Πξόλνηαο» θαη ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   5
 

  

ΔΓΓΤΖΖ – ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ 

 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ε Αλάδνρνο θαηέζεζε ζηελ Τπεξεζία καο ηελ αξηζκ. ……… εγγπεηηθή επηζηνιή πνζνχ 

…….. πνπ εθδφζεθε ηελ …… απφ ………..  

Ζ παξνρή ππεξεζηψλ θχιαμεο ηνπ θηηξίνπ επί ηεο Λ. Ακαιίαο 12 φπνπ ζηεγάδνληαη νη ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Σνπξηζκνχ, ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ αξηζκ. ………. πξνθήξπμε, ζηελ παξνχζα ζχκβαζε θαζψο θαη κε 

ηηο επί κέξνπο εληνιέο - νδεγίεο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο. ε πεξίπησζε πνπ παξαηεξεζεί κε ηθαλνπνηεηηθή αληαπφθξηζε 

ηεο αλαδφρνπ ζηελ εθηέιεζε παξνρήο ησλ απφ ηε ζχκβαζε πξνβιεπνκέλσλ ππεξεζηψλ ή κε ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ 

σξψλ εξγαζίαο ή αζέηεζε νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο ζχκβαζεο απηήο ην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

κνλνκεξνχο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη θαηάπησζεο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηεο. 

Αλ ε Αλάδνρνο δηαθφςεη (ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο) ην έξγν, πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηνπ ρξφλνπ 
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ζχκβαζεο, ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή πνηληθήο ξήηξαο εκεξεζίσο γηα θάζε εκέξα δηαθνπήο θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία 

ιήμεσο ηεο ζχκβαζεο, ίζεο κε ην 1/30 ηεο κεληαίαο ακνηβήο ηνπ. 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ  

 

α) Ζ Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ θαη ην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θηιηθά θάζε δηαθνξά, πνπ ηπρφλ ζα 

πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. Γηα θάζε δηαθσλία πνπ ζα αλαθχςεη 

ζρεηηθά κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε, θαζψο θαη κε ηελ εξκελεία θαηά ηελ εθηέιεζε απηήο, αξκφδηα είλαη ηα δηθαζηήξηα ηεο 

Αζήλαο. 

β) Ζ παξνχζα ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2362/1995, ηνπ Ν.2286/1995, ηνπ Ν. 3863/2010, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4144/2013, ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ηεο 30440/8-5-2006 εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Απαζρφιεζεο & Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, φπσο απηή ζπκπιεξψζεθε κε ηελ 31262/16-11-2006 εγθχθιην ηνπ ηδίνπ 

Τπνπξγείνπ, ησλ νπνίσλ ε Αλάδνρνο έιαβε γλψζε θαη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα.  

 Ζ παξνχζα ζχκβαζε ζπληάρζεθε ζε ηξία (3) αληίγξαθα, ηα νπνία αθνχ ππνγξάθηεθαλ λφκηκα, θάζε ζπκβαιιφκελν 

κέξνο έιαβε απφ έλα, ελψ ην ηξίην ζα δηαβηβαζηεί ζην Σκήκα Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο. 

 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

 

 

    Ζ ΑΝΑΓΟΥΟ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ 
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