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                        Ορθή Επανάληψη 24/9/2019 ως προς την αναγραφόμενη ώρα 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ανακοινώνουμε ότι την Πέμπτη 26/09/2019 και ώρα  12:00μ.μ. θα διενεργηθεί ενώπιον της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής στο κτίριο της Λ.Συγγρού 15-17 στον 6ο όροφο , διαπραγμάτευση τιμής 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης,  κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 32, παρ.2γ  για την  ανάθεση 
παροχής υπηρεσιών φύλαξης των παραχωρημένων στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων μετά των 
υφιστάμενων κτισμάτων και Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού όρμου και του «Κέντρου 
Εφοδιασμού» κάτω από την γέφυρα «Εσπλανάδα» και συγκεκριμένα:
Για την Ομάδα Α΄ : Παροχή υπηρεσιών φύλαξης (cpv: 79713000-5) του Κέντρου Διαχείρισης, 
Αποθήκευσης και Εφοδιασμού ειδών Πρώτης Ανάγκης  των σημείων διαμονής Προσφύγων, 
εφεξής καλούμενο «Κέντρο Εφοδιασμού» κάτω από τη γέφυρα «Εσπλανάδα», Δέλτα Φαλήρου, 
Τ.Κ. 176 02 Καλλιθέα, από 01/01/2020 έως 29/02/2020 ή μέχρι την ολοκλήρωση του ανοικτού 
άνω των ορίων (διεθνή) διαγωνισμού  της Περιφερειακής Ενότητας Ν.Τ. Αθηνών που  
περιλαμβάνει υπηρεσίες φύλαξης του Κέντρου Εφοδιασμού (εάν αυτό επισυμβεί νωρίτερα) 
συνολικού προϋπολογισμού 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος της πίστωσης του 
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής Ε.Φ.04072 για τα οικονομικά έτη  2019  και 2020 και 
Για την Ομάδα Β΄: Παροχή υπηρεσιών φύλαξης (cpv: 79713000-5) των παραχωρημένων στην 
Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων & Εγκαταστάσεων στη θέση 
του Φαληρικού Όρμου, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 29/02/2020 ή μέχρι 
την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ν.Τ. Αθηνών που  
περιλαμβάνει υπηρεσίες φύλαξης των παραχωρημένων εκτάσεων μετά των υφιστάμενων 
κτισμάτων & Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού Όρμου  (εάν αυτό επισυμβεί νωρίτερα),  
συνολικού προϋπολογισμού 50.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής  Ε.Φ. 04072 και ΚΑΕ 0879 για τα οικονομικά έτη  
2019 και 2020, σύμφωνα με την  αριθ.   2344/2019 (ΑΔΑ: 6Τ9Α7Λ7-ΨΔΕ & AΔΑΜ: 19REQ005591925) 
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με τη οποία εγκρίθηκε η σχετική δαπάνη και διάθεση πίστωσης και την 
αριθ. Πρωτ. 557425/23-9-2019 (ΑΔΑ: ΨΘ537Λ7-ΖΟ2 & ΑΔΑΜ:  19REQ005597144) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με Α/Α 2863 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ/νσης 
Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής, με ΑΑ βεβ 3272.

Είναι δυνατή η υποβολή προσφοράς για μία ή  και όλες τις ομάδες.

Προσφορά που δεν αφορά στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών της ομάδας, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη.
Στην προσφορά ανά ομάδα θα περιλαμβάνεται το κόστος για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών και 
εργασιών συμπεριλαμβανομένου των δαπανών και των εξόδων για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεσή τους.
Η προσφορά θα περιλαμβάνει εκτός των υποχρεωτικών στοιχείων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο 
υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς,  κατ΄εφαρμογή του Ν.3863/2010, άρθρο 68, όπως τροποποιήθηκε και 
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ισχύει, και όλα τα κόστη συσκευών, οχημάτων, τελών, gps, συντηρήσεων, επισκευών και γενικότερα όλου 
του εξοπλισμού που απαιτείται.
Οι ενδιαφερόμενου οικονομικοί φορείς θα συντάξουν την προσφορά τους ανά ομάδα, αφού προηγουμένως 
υποχρεούνται να επισκεφτούν τους χώρους προς φύλαξη και να λάβουν επιτόπια γνώση αυτών, καθώς και 
των συνθηκών εργασίας. Η αναθέτουσα αρχή δεν έχει ευθύνη για ελλιπή περιγραφή, δεδομένου ότι οι 
ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να επαληθεύσουν με ιδία ευθύνη τις προ φύλαξη εκτάσεις, τις απαιτήσεις των 
υπηρεσιών, των τοπικών συνθηκών, της θέσης, των προϋποθέσεων και των δυσκολιών εκτέλεσης της 
υπηρεσίας.

Σε περίπτωση που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα , αυτά 
γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν.4250/2014 είτε σε απλή φωτοτυπία, 
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση , στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια τους και η οποία φέρει 
υπογραφή έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία των προσφορών της παρούσας.

Τονίζεται πως  με τη συμμετοχή σας στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και την υποβολή οικονομικής 
προσφοράς θα υποβάλλετε και υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνετε ότι : α) έγινε επιτόπια αυτοψία 
των προς φύλαξη χώρων, β) αποδέχεστε όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, γ) συμμορφώνεστε 
πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις γενικές υποχρεώσεις που απαιτούνται, δ) δεν έχετε διαπράξει 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και  δεν σας έχει επιβληθεί  σε βάρος σας, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο 
(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) 
τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου 
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 
διενεργηθέντες ελέγχους, καθώς και ότι θα εφαρμόζετε τις ισχύουσες διατάξεις περί εργατικής και 
ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζόμενων και πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου, ε) είστε φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι και στ) δεν σας βαραίνει ποινικό 
αδίκημα, που αναφέρεται στην παραγρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
 Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της εν λόγω πρόσκλησης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ –– ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ Α΄

Το αντικείμενο της παρούσας είναι η παροχή υπηρεσιών φύλαξης (cpv: 79713000-5) του Κέντρου 
Διαχείρισης, Αποθήκευσης και Εφοδιασμού ειδών Πρώτης Ανάγκης  των σημείων διαμονής 
Προσφύγων, εφεξής καλούμενο «Κέντρο Εφοδιασμού» κάτω από τη γέφυρα «Εσπλανάδα», 
Δέλτα Φαλήρου, Τ.Κ. 176 02 Καλλιθέα, όπως περιγράφεται στην με αριθ. 9481/11-12-2017 Απόφασης 
παράτασης της διάθεσης της χρήσης του κτιρίου Β220, κάτω από τη γέφυρα της «Εσπλανάδας» στον 
Ολυμπιακό Πόλο  Φαλήρου, κυριότητας ΕΤΑΔ.
  
Αναλυτικά

 Καθημερινή φύλαξη του χώρου του κτιρίου Β220, κάτω από τη γέφυρα της «Εσπλανάδα», συνολικής 
επιφάνειας 5.000 τ.μ. και περιλαμβάνει τη φύλαξη τις καθημερινές ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή  
από 06:00 π.μ. έως 09:00 π.μ. και τις αργίες και τα Σαββατοκύριακα από τις 06:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

 Η χρέωση θα γίνεται ανά ώρα για κάθε εργαζόμενο. Δικαίωμα υπέρβασης του ωραρίου θα γίνεται κατόπιν 
απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Τομέα Αθηνών, λόγω απρόβλεπτων συνθηκών και αναγκών με 
την προϋπόθεση ότι η αύξηση του κόστους των ωρών δεν θα υπερβαίνει το συνολικό κόστος της 
σύμβασης.

 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν τις αναφερόμενες ημέρες και ώρες με εξειδικευμένο προσωπικό 
ασφαλείας. Η αποτροπή ενεργειών σε βάρος του ανωτέρω κτιρίου θα γίνεται σύμφωνα με τις παραδεκτές 
τεχνικές μεθόδους  διαδικασίες και τεχνικά μέσα, καθώς και τις οδηγίες που μπορεί να δίνει η 
αναθέτουσα αρχή σε καθημερινή βάση, σε ολόκληρη την διάρκεια της ισχύος της παρούσης σύμβασης.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΟΜΑΔΑΣ Α΄

 Το προσωπικό ασφαλείας έχει υποχρέωση να μην θίγει κατά την άσκηση των καθηκόντων του 
ατομικά και συλλογικά δικαιώματα πολιτών και εργαζομένων. Οφείλει να μην χρησιμοποιεί μέσα και 
μεθόδους που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά ή βλάβη σε τρίτους  ή να θέσουν σε κίνδυνο την 
ασφάλεια πολιτών.

 Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας.

 Ο ανάδοχος πρέπει να ασκεί δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης 
και να είναι εγγεγραμμένος στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα/Επιμελητήρια.

 Ο ανάδοχος οφείλει να έχει εκτελέσει κατά τα 3 προηγούμενα έτη (2016-2017-2018) τουλάχιστον 
δύο (2) υπηρεσίες φύλαξης αναλόγου μεγέθους, διάρκειας τουλάχιστον 6 μηνών (το οποίο να 
αποδεικνύεται είτε με συμβάσεις είτε με τιμολόγια).

 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται με την αναθέτουσα αρχή για την τήρηση της 
σύμβασης.

 Το προσωπικό ασφαλείας του Αναδόχου θα διαθέτει εξοπλισμό άμεσης επικοινωνίας με τον ανάδοχο, 
καθώς και με τον εκπρόσωπο του γραφείου που βρίσκεται εντός του χώρου του Κτιρίου της 
Εσπλανάδας.

 Ο ανάδοχος, όπως και οι εργαζόμενοι που υπάγονται σ’ αυτόν, θα πρέπει να διαθέτουν ειδική άδεια 
εργασίας σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

 Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει αποδεικτικά επιμόρφωσης –εκπαίδευσης των εργαζομένων του σε 
γνώση παροχής πρώτων βοηθειών, χρήση μέσων πυρόσβεσης, γνώση χειρισμού περίπτωσης 
εκκένωσης χώρων ή αντιμετώπισης περιστατικών εκτάκτου ανάγκης.  

 Ο ανάδοχος και το προσωπικό του να είναι έμπειρο, υγιές, εξειδικευμένο άριστα εκπαιδευμένο σε 
παρόμοιας φύσης έργο φύλαξης, να έχει λευκό ποινικό μητρώο, να είναι γνώστες της ελληνικής 
γλώσσας, με ήθος και σωστό τρόπο συμπεριφοράς. Κατά την υπηρεσία να είναι ενδεδυμένο με 
στολή φέρουσα τα διακριτικά της εταιρείας, να κατέχει σχετική ταυτότητα και να φέρει κάρτα 
αναγνώρισης με την φωτογραφία του, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα. 

 Ο ανάδοχος να τηρεί βιβλίο συμβάντων για τον χώρο που ελέγχει και να καταγράφει τυχόν 
περιστατικά, αλλά και σε ποιες ενέργειες προέβη.

 Ο ανάδοχος υποβάλει γραπτά τυχόν προτάσεις για την βελτίωση και επαύξηση των μέτρων 
ασφαλείας. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση απορρήτου σχετικά με όσα περιέχονται σε γνώση του 
(δημόσια έγγραφα, σχέδια του χώρου και κάθε άλλου είδους πληροφορία).  Δεν μπορεί να προβεί σε 
δηλώσεις χωρίς τη συναίνεση της Περιφέρειας Αττικής Π.Ε. Νοτίου τομέα. 

 Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης,  όποτε  χρειαστεί θα μπορέσει να 
απασχολήσει έτερο άτομο πέραν αυτών που θα χρησιμοποιεί σε τακτική βάση.   

 Η Περιφέρεια Αττικής  δεν έχει ουδεμία ευθύνη έναντι του αναδόχου, των εργαζομένων εις αυτόν, 
των προμηθευτών του ή τρίτων, πέραν του ποσού που έχει καθοριστεί να καταβάλλεται στον 
ανάδοχο, βάσει της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης. Ο μισθός, τα επιδόματα αδείας, τα δώρα 
και οι εργοδοτικές εισφορές βαρύνουν τον ανάδοχο. 
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 Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη υποδομή που κρίνεται αναγκαία για την επιτυχή 
υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας φύλαξης.

 Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την 
αντίστοιχη εμπειρία για να εκτελέσει την σύμβαση.

 Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη ότι όλοι οι εργαζόμενοι στη φύλαξη των χώρων θα πρέπει να 
είναι ευπρεπείς και ευγενικοί κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας.

 Ο  ανάδοχος   υποχρεούται να τηρεί αρχείο με το προσωπικό και τις ώρες απασχόλησης του 
προσωπικού του και να το επιδεικνύει στον εκπρόσωπο του γραφείου που βρίσκεται εντός του 
χώρου του Κτιρίου της Εσπλανάδας.

 Ο ανάδοχος  υποχρεούται να εκπληρώσει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, τους 
ασφαλιστικούς οργανισμούς και κάθε τρίτο. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις αυτές, 
η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί το δικαίωμα να του επιβάλει πρόστιμο ή να τον κηρύξει έκπτωτο.

 Ο ανάδοχος  οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως στο απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, ότι 
ουδεμία εξάρτηση έχει από την Περιφέρεια Αττικής.

 Ο  ανάδοχος  υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων 
και θα είναι ο μόνος υπεύθυνος για ατυχήματα ή θάνατο ή σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές 
πραγμάτων και εγκαταστάσεων, που τυχόν συμβούν στο προσωπικό του ή στο Προσωπικό των 
Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής ή σε τρίτους που εμπλέκονται ή μη με την παροχή Υπηρεσιών , 
που θα συμβούν με αφορμή την εκτέλεση των παραπάνω υπηρεσιών από υπαιτιότητα του αναδόχου 
ή του προσωπικού του. Η οποιαδήποτε ευθύνη θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο, ο 
οποίος φέρει όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες που θα προκύψουν.

 Για την διασφάλιση της ποιότητας του παρεχόμενου εξοπλισμού και υπηρεσιών καθώς και για την 
τήρηση των προδιαγραφών διαχείρισης ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τις παρακάτω ισχύουσες 
πιστοποιήσεις: 
Πιστοποίηση Συστήματος  Ποιότητας τουλάχιστον  ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο 
αυτού στο πεδίο εφαρμογής υπηρεσίες φύλαξης για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας Πιστοποίηση 
Συστήματος Ποιότητας τουλάχιστον ΕΛΟΤ 1801:2008, ohsas
18001:2007 στο πεδίο εφαρμογής σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην 
εργασία  ή ισοδύναμο αυτού. 

     Πιστοποιητικά τα οποία έχουν λήξει δεν θα γίνονται δεκτά και θα απορρίπτονται ως 
      απαράδεκτα.

 Ο ανάδοχος οφείλει να μην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 
αμφιβόλω την ακεραιότητά του και για το οποίο του  επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα 
συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη 
διαδικασία, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παραγρ. 4 , περίπτωση θ΄ του άρθρου 
73 του Ν.4412/2016. Ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται ιδίως οι λόγοι που 
αναφέρονται στην περίπτωση γ΄ της παραγρ. 2 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

 Ο ανάδοχος οφείλει να μην έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του 
άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ήτοι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο κλπ.

 Ο ανάδοχος  τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας περί καταβολής των νόμιμων 
αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δε μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την 
ισχύουσα νομοθεσία, τη τήρηση του νόμιμου ωραρίου, τη τήρηση της νομοθεσίας για ασφαλιστική 
και υγειονομική κάλυψη, τη τήρηση της νομοθεσίας και των όρων περί υγιεινής και ασφάλειας των 
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εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου και λαμβάνει όλα τα μέτρα συμμόρφωσης. 
Ευθύνεται έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές.

 Ο ανάδοχος οφείλει να μην του έχουν επιβληθεί σε βάρος του, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 
ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: 
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με 
την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.

 Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει επόπτη με αποδεδειγμένη 3ετή κατ΄ελάχιστον εμπειρία σε παροχή 
υπηρεσιών ασφαλείας και να απασχολεί προσωπικό με αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντικείμενο 
παροχής υπηρεσιών φύλαξης τουλάχιστον ενός έτους.

 Ο  ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την άψογη εκτέλεση των εργασιών. Επίσης, θα πρέπει να ορίσει 
έναν εκπρόσωπο επικοινωνίας.

 Ο  ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα την αναθέτουσα αρχή για κάθε μεταβολή που θα 
προκύπτει στο προσωπικό που θα διατίθεται για τη φύλαξη των χώρων της παρούσας Διακήρυξης 
και θα πρέπει να έχει έγκριση από το Κέντρο Εφοδιασμού.

 Κανένας από τους συμβαλλόμενους δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει οποιαδήποτε υποχρέωση ή 
δικαίωμα απορρέει από τη Σύμβαση που θα υπογραφεί σε τρίτους (πλην των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων).

Επισημαίνεται ότι η σύμβαση για την Ομάδα Α΄ τελεί υπό την αίρεση της έκδοσης της Απόφασης 
παράτασης της διάθεσης της χρήσης του κτιρίου Β220, κάτω από τη γέφυρα της «Εσπλανάδας» στον 
Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου, κυριότητας ΕΤΑΔ.

ΟΜΑΔΑ Β΄

Το αντικείμενο της παρούσας είναι  η παροχή υπηρεσιών φύλαξης  των παραχωρημένων στην 
Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων & Εγκαταστάσεων στη θέση 
του Φαληρικού Όρμου, όπως αναλυτικώς περιγράφονται στο με αριθ. Πρωτ. οικ. 8375/13-01-2017 
Πρωτόκολλο Καταγραφής –Παράδοσης – Παραλαβής των παραχωρημένων στην Περιφέρεια Αττικής 
εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων & Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού Όρμου  μεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και της ΕΤΑΔ Α.Ε. και όπως αυτά αποτυπώνονται στο  τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο 
διαθέτει η υπηρεσία μας και αντίγραφό του  θα λάβει γνώση ο  ανάδοχος.

Αναλυτικά: 

 Φύλαξη - Περιπολία επί 24ώρου βάσεως με όχημα και οδηγό (patrol)  στους χώρους της Ζώνης ΙΙ και 
συγκεκριμένα στους χώρους των κτιρίων Α210, Α220, Α230,Β110,Α250,Α240, Α260, Β220.

 Φύλαξη επί 24ώρου βάσεως σε ένα σταθερό σημείο φύλαξης, στο ισόγειο του κτιρίου 210Α

Η φύλαξη αφορά τόσο τα κτίρια όσο και τον Περιβάλλοντα χώρο των κτιρίων, τους κοινόχρηστους και 
ακάλυπτους χώρους της Ζώνης  ΙΙ (η Ζώνη Ι εξαιρείται).

Η αναθέτουσα αρχή τηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει το σταθερό σημείο φύλαξης εντός των 
παραχωρημένων εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων και Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού 
όρμου.

Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου Ομάδας Β΄:
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 Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας.

 Ο ανάδοχος πρέπει να ασκεί δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης 
και να είναι εγγεγραμμένος στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα/Επιμελητήρια.

 Ο ανάδοχος οφείλει να έχει εκτελέσει κατά τα 3 προηγούμενα έτη (2016-2017-2018) τουλάχιστον 
δύο (2) υπηρεσίες φύλαξης αναλόγου μεγέθους, διάρκειας τουλάχιστον 6 μηνών (το οποίο να 
αποδεικνύεται είτε με συμβάσεις είτε με τιμολόγια).

 Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα της νόμιμης λειτουργίας και χρήσης 
του Κέντρου επικοινωνίας, διαχείρισης στόλου και ηλεκτρονικού συστήματος check-point.

 Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα όπως τίτλους νόμιμης κατοχής ή 
χρήσης και λειτουργίας του οχήματος και του λοιπού εξοπλισμού.

 Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει όχημα του οποίου η άδεια κυκλοφορίας, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
και το ΚΤΕΟ του θα είναι  σε ισχύ καθ΄όλη τη διάρκεια της σύμβασης .

 Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει όχημα σύγχρονης τεχνολογίας με νέες προδιαγραφές και να φέρει 
υποχρεωτικά σύστημα ασύρματης επικοινωνίας ή κινητής τηλεφωνίας και φορητό GPS το οποίο θα 
γνωστοποιηθεί στην αναθέτουσα αρχή, ώστε να ελέγχεται ανά πάσα στιγμή η θέση και κατάσταση 
του οχήματος .

 Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει Υποστήριξη Κέντρου Επικοινωνίας για  αδιάλειπτη εικοσιτετράωρη 
λειτουργία.

 Ο ανάδοχος  φέρει την αποκλειστική επιβάρυνση του με όλα τα κόστη συσκευών, οχημάτων, τελών 
κινητής τηλεφωνίας, GPS, συντηρήσεων κλπ και γενικότερα όλου του εξοπλισμού που απαιτείται ή 
μπορεί να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ανάλογα με την φύση των απειλών.

 Ο ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση του οχήματος, καθώς και του λοιπού εξοπλισμού 
σε περίπτωση βλάβης, με μέσα που θα έχουν τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά.

 Ο ανάδοχος υποχρεούται σε περίπτωση αντικατάστασης οχήματος ή του λοιπού εξοπλισμού που 
διαθέτει για τις ζητούμενες υπηρεσίες φύλαξης  να ενημερώσει εγκαίρως την αναθέτουσα αρχή και 
να λάβει σχετική έγκριση από το Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών. Η δε 
αντικατάσταση δύναται να γίνει με μέσα που θα πληρούν τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά.

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας.

 Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη υποδομή που κρίνεται αναγκαία για την επιτυχή 
υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας φύλαξης.

 Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την 
αντίστοιχη εμπειρία για να εκτελέσει την σύμβαση.

 Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη ότι όλοι οι εργαζόμενοι στη φύλαξη των χώρων θα πρέπει να 
είναι ευπρεπείς και ευγενικοί κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

 Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι το προσωπικό ασφαλείας του έχει υποχρέωση να μην θίγει κατά την 
άσκηση των καθηκόντων του  ατομικά και συλλογικά δικαιώματα πολιτών και εργαζομένων, καθώς 
και  να μην χρησιμοποιεί μέσα και μεθόδους που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά ή βλάβη σε τρίτους  
ή να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια πολιτών.

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί βιβλίο συμβάντων για τον χώρο που ελέγχει και να καταγράφει 
τυχόν περιστατικά, αλλά και σε ποιες ενέργειες προέβη, το οποίο οφείλει να το επιδεικνύει όποτε του 
ζητηθεί στο Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ν.Τ.Α.
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 Ο  ανάδοχος  είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται με την αναθέτουσα αρχή για την τήρηση της 
σύμβασης, μέσω του επόπτη –συντονιστή του Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ν.Τ.Α.

 Ο ανάδοχος υποβάλει γραπτά τυχόν προτάσεις για την βελτίωση και επαύξηση των μέτρων 
ασφαλείας. 

 Ο  ανάδοχος  υποχρεούται στην τήρηση απορρήτου σχετικά με όσα περιέρχονται σε γνώση τους 
(δημόσια έγγραφα, σχέδια του χώρου και κάθε άλλου είδους πληροφορία).  Δεν μπορεί να προβεί σε 
δηλώσεις χωρίς την συναίνεση της Περιφέρειας Αττικής ( Π.Ε. Νοτίου τομέα).

 Ο  ανάδοχος   υποχρεούται να τηρεί αρχείο με το προσωπικό και τις ώρες απασχόλησης του 
προσωπικού του και να το επιδεικνύει, όποτε του ζητηθεί, από το Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ν.Τ.Α

 Ο  ανάδοχος  υποχρεούται να τηρεί βιβλίο συμβάντων, εισερχομένων – εξερχομένων στο κτίριο 210Α 
επισκεπτών, μετά από γραπτές οδηγίες του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας 
Νοτίου Τομέα Αθηνών και οφείλει να του το  επιδεικνύει, όποτε του ζητηθεί. Eπίσης, ο προσφέρων 
σε περίπτωση που ανακηρυχθεί ανάδοχος  οφείλει να παρέχει βασικές χωροταξικές πληροφορίες 
(π.χ. σε ποιο κτίριο στεγάζεται συγκεκριμένη υπηρεσία). 

 Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη ότι το προσωπικό ασφαλείας του  θα διαθέτει εξοπλισμό 
άμεσης επικοινωνίας με τον ανάδοχο.

 Το προσωπικό ασφαλείας του Αναδόχου θα διαθέτει εξοπλισμό άμεσης επικοινωνίας με τον επόπτη – 
συντονιστή που θα οριστεί από την αναθέτουσα αρχή.

 Ο  ανάδοχος, όπως και οι εργαζόμενοι που υπάγονται σ’ αυτόν, θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ την 
προβλεπόμενη εκ του νόμου ειδική άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας.

 Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει αποδεικτικά επιμόρφωσης –εκπαίδευσης των εργαζομένων του σε 
γνώση παροχής πρώτων βοηθειών, χρήση μέσων πυρόσβεσης, γνώση χειρισμού περίπτωσης 
εκκένωσης χώρων ή αντιμετώπισης περιστατικών εκτάκτου ανάγκης.  

 Ο ανάδοχος οφείλει κατά τη χρήση οχήματος για την περιπολία των προς φύλαξη χώρων της 
παρούσας διακήρυξης να διαθέτει εργαζόμενο με άδεια οδήγησης σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο.

 Ο  ανάδοχος, όπως και οι εργαζόμενοι που υπάγονται σ΄αυτόν, να είναι έμπειροι, υγιής, 
εξειδικευμένοι άριστα εκπαιδευμένοι σε παρόμοιας φύσης έργο φύλαξης, να έχουν λευκό ποινικό 
μητρώο, να είναι γνώστες της ελληνικής γλώσσας, με ήθος και σωστό τρόπο συμπεριφοράς. Κατά 
την υπηρεσία να είναι ενδεδυμένο με στολή φέρουσα τα διακριτικά της εταιρείας, να κατέχει σχετική 
ταυτότητα και να φέρει κάρτα αναγνώρισης με την φωτογραφία του, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα. 

 Ο ανάδοχος  υποχρεούται να εκπληρώσει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, τους 
ασφαλιστικούς οργανισμούς και κάθε τρίτο. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις αυτές, 
η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί το δικαίωμα να του επιβάλει πρόστιμο ή να τον κηρύξει έκπτωτο.

 Ο ανάδοχος  οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως στο απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, ότι 
ουδεμία εξάρτηση έχει από την Περιφέρεια Αττικής.

 Ο  ανάδοχος  υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων 
και θα είναι ο μόνος υπεύθυνος για ατυχήματα ή θάνατο ή σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές 
πραγμάτων και εγκαταστάσεων, που τυχόν συμβούν στο προσωπικό του ή στο Προσωπικό των 
Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής ή σε τρίτους που εμπλέκονται ή μη με την παροχή Υπηρεσιών , 
που θα συμβούν με αφορμή την εκτέλεση των παραπάνω υπηρεσιών από υπαιτιότητα του αναδόχου 
ή του προσωπικού του. Η οποιαδήποτε ευθύνη θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο, ο 
οποίος φέρει όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες που θα προκύψουν.

 Ο ανάδοχος  τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας περί καταβολής των νόμιμων 
αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δε μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την 



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5d8a0696b25ef522ffef023b στις 24/09/19 15:07

ισχύουσα νομοθεσία, τη τήρηση του νόμιμου ωραρίου, τη τήρηση της νομοθεσίας για ασφαλιστική 
και υγειονομική κάλυψη, τη τήρηση της νομοθεσίας και των όρων περί υγιεινής και ασφάλειας των 
εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου και λαμβάνει όλα τα μέτρα συμμόρφωσης. 
Ευθύνεται έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές.

 Ο  ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την άψογη εκτέλεση των εργασιών. Επίσης, θα πρέπει να ορίσει 
έναν εκπρόσωπο επικοινωνίας.

 Για την διασφάλιση της ποιότητας του παρεχόμενου εξοπλισμού και υπηρεσιών καθώς και για την 
τήρηση των προδιαγραφών διαχείρισης ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τις παρακάτω ισχύουσες 
πιστοποιήσεις: 
Πιστοποίηση Συστήματος  Ποιότητας τουλάχιστον  ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο 
αυτού στο πεδίο εφαρμογής υπηρεσίες φύλαξης για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας Πιστοποίηση 
Συστήματος Ποιότητας τουλάχιστον ΕΛΟΤ 1801:2008, ohsas
18001:2007 στο πεδίο εφαρμογής σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην 
εργασία  ή ισοδύναμο αυτού. 

     Πιστοποιητικά τα οποία έχουν λήξει δεν θα γίνονται δεκτά και θα απορρίπτονται ως 
      Απαράδεκτα.

 Ο ανάδοχος οφείλει να μην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 
αμφιβόλω την ακεραιότητά του και για το οποίο του  επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα 
συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη 
διαδικασία, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παραγρ. 4 , περίπτωση θ΄ του άρθρου 
73 του Ν.4412/2016. Ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται ιδίως οι λόγοι που 
αναφέρονται στην περίπτωση γ΄ της παραγρ. 2 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

 Ο ανάδοχος οφείλει να μην έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του 
άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ήτοι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο κλπ.

 Ο ανάδοχος οφείλει να μην του έχουν επιβληθεί σε βάρος του, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 
ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: 
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με 
την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.

 Ο  ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα την αναθέτουσα αρχή για κάθε μεταβολή που θα 
προκύπτει στο προσωπικό που θα διατίθεται για τη φύλαξη των χώρων της παρούσας Διακήρυξης 
και θα πρέπει να έχει έγκριση από το Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ν.Τ.Α.

 Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης,  όποτε  χρειαστεί θα μπορέσει να 
απασχολήσει έτερο άτομο πέραν αυτών που θα χρησιμοποιεί σε τακτική βάση.   

 Κανένας από τους συμβαλλόμενους δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει οποιαδήποτε υποχρέωση ή 
δικαίωμα απορρέει από τη Σύμβαση που θα υπογραφεί σε τρίτους (πλην των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων).

 Η Περιφέρεια Αττικής  δεν έχει ουδεμία ευθύνη έναντι του αναδόχου, των εργαζομένων εις αυτόν, 
των προμηθευτών του ή τρίτων, πέραν του ποσού που έχει καθοριστεί να καταβάλλεται στον 
ανάδοχο, βάσει της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης. Ο μισθός, τα επιδόματα αδείας, τα δώρα 
και οι εργοδοτικές εισφορές βαρύνουν τον ανάδοχο. 
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 Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει επόπτη με αποδεδειγμένη 3ετή κατ΄ελάχιστον εμπειρία σε παροχή 
υπηρεσιών ασφαλείας και να απασχολεί προσωπικό με αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντικείμενο 
παροχής υπηρεσιών φύλαξης τουλάχιστον ενός έτους.

 Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο 
Αστικής  - Επαγγελματικής Ευθύνης έναντι τρίτων ύψους 2.000.000,00€.

                                  

    Υποδείγματα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς Ομάδας Α΄

     Για παροχή υπηρεσιών φύλαξης του Κέντρου Εφοδιασμού

Αριθμός Εργαζομένων  
Ημέρες Εργασίας ανά μήνα
Ώρες Εργασίας ανά μήνα
*Κλαδική Σύμβαση Εργασίας ή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 
στην περίπτωση που δεν είναι σε ισχύ η Κλαδική Σύμβαση 
Εργασίας
Προϋπολογιζόμενες νόμιμες αποδοχές ανά μήνα
Ύψος Ασφαλιστικών Εισφορών
 
Διοικητικό Κόστος παροχής των υπηρεσιών
Κόστος αναλωσίμων, λειτουργίας, απόσβεσης και συντήρησης 
μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων
Εργολαβικό Κέρδος
Νόμιμες υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις
% Φ.Π.Α.

Σύνολο ανά Μήνα

 Συνημμένα υποχρεούστε να προσκομίσετε αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης 
εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι.

Με την παρούσα προσφορά μου, η οποία 
διαμορφώθηκε κατόπιν αυτοψίας των 
χώρων, όπως αυτοί μου επεδείχθησαν, 
δεσμεύομαι για 90 (ενενήντα) ημέρες, 
καθώς και ότι οι προσφερόμενες 
υπηρεσίες και οι προσφερόμενοι πόροι 
που θα διαθέσω, πληρούν όλους τους 
ζητούμενους όρους. 

  Ημερομηνία ………………..

                                                                                      

                                                                                   Σφραγίδα και Υπογραφή 
     (νόμιμου εκπρόσωπου)
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Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς Ομάδας Β΄

Για παροχή υπηρεσιών φύλαξης των παραχωρημένων στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων μετά των 
υφιστάμενων κτισμάτων & Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού Όρμου

Αριθμός Εργαζομένων  
Ημέρες Εργασίας ανά μήνα
Ώρες Εργασίας ανά μήνα
*Κλαδική Σύμβαση Εργασίας ή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 
στην περίπτωση που δεν είναι σε ισχύ η Κλαδική Σύμβαση 
Εργασίας
Προϋπολογιζόμενες νόμιμες αποδοχές ανά μήνα
Ύψος Ασφαλιστικών Εισφορών
 
Διοικητικό Κόστος παροχής των υπηρεσιών
Κόστος αναλωσίμων, λειτουργίας, απόσβεσης και συντήρησης 
μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων
Εργολαβικό Κέρδος
Νόμιμες υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις
% Φ.Π.Α.

Σύνολο ανά Μήνα

 Συνημμένα υποχρεούστε να προσκομίσετε αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης 
εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι.

Με την παρούσα προσφορά μου, η οποία 
διαμορφώθηκε κατόπιν αυτοψίας των 
χώρων, όπως αυτοί μου επεδείχθησαν, 
δεσμεύομαι για 90 (ενενήντα) ημέρες, 
καθώς και ότι οι προσφερόμενες 
υπηρεσίες και οι προσφερόμενοι πόροι 
που θα διαθέσω, πληρούν όλους τους 
ζητούμενους όρους. 

  Ημερομηνία ………………..

                                                                                      

                                                                                   Σφραγίδα και Υπογραφή 
     (νόμιμου εκπρόσωπου)
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Στην οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων του διαγωνισμού,  θα πρέπει να αναφέρεται ρητά η τιμή σε 
ευρώ, στην οποία θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκτός από το ΦΠΑ. Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με 
ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορά ανά ομάδα που δεν θα αντιστοιχεί ακριβώς με την ζητούμενη παροχή υπηρεσιών από την 
παρούσα διακήρυξη και τα ανωτέρω υποδείγματα οικονομικής προσφοράς απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η αναθέτουσα αρχή αμέσως μετά την διαπραγμάτευση και την υποβολή προσφορών θα 
υποβάλλει γραπτό αίτημα προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για τη χορήγηση Πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι 
πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος των υποψηφίων οικονομικών φορέων. 

  
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ

Ο προσφέρων που θα αναδειχθεί  προσωρινός ανάδοχος κατόπιν της διαπραγμάτευσης (άρθρο 32, 
παραγρ.2γ) της κάθε Ομάδας οφείλει να προσκομίσει εντός δέκα ημερών από την  κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης τα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο στο 
Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας 
Αττικής, ΚΤΙΡΙΟ 210Α ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, 176 02 
Καλλιθέα, ισόγειο και παραδίδεται εμπρόθεσμα στην αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή 
του και από  το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, 
σ.54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ.48), η οποία κυρώθηκε με το 
ν.2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια 
ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
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νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 
της 25.11.2005, σ.15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ.1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.4198/2013 (Α΄ 215).

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, ο 
προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να επισυνάπτει και τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές 
αποφάσεις. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ΙΚΕ και προσωπικών εταιρειών (O.E. , 
Ε.Ε.), τον/ους διαχειριστή/ές,
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, 
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών  τα μέλη του Διοικητικού   Συμβουλίου.
δ) στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 
αφορά στο φυσικό πρόσωπο. 
ε) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου ο νόμιμος εκπρόσωπός του.

2. Πιστοποιητικό εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά την καταβολή φόρων (Φορολογική Ενημερότητα) και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (Ασφαλιστική 
Ενημερότητα). Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση. Στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, ως εξής: α)τις 
ενημερότητες που εκδόθηκαν και ήταν ισχυρές κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς του (όπως 
ορίζεται στο άρθρο 1, της παρούσας) και β) τις ενημερότητες που θα πρέπει να εκδοθούν και να βρίσκονται 
σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παραγρ. 1 καθώς 
και  στις περιπτώσεις α΄και β΄της παραγρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει,   το έγγραφο ή 
το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους 
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι 
δεν εκδίδονται τα εν λόγω έγγραφα / πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στην παραγρ. 1 καθώς και  στις περιπτώσεις α΄και β΄της παραγρ. 2 του 
άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει,
Επισημαίνεται ότι οι ένορκες βεβαιώσεις ισχύουν εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες  πριν από την 
υποβολή τους και οι υπεύθυνες δηλώσεις εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για 
την υποβολή των δικαιολογητικών.

3. Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, οι συμμετέχοντες ανά ομάδα οφείλουν να 
καταθέσουν Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης ή Συμβάσεις ή τιμολόγια, από τα οποία θα αποδεικνύεται η εμπειρία 
τους στην παροχή ανάλογων υπηρεσιών.
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4. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Παραρτήματος Α΄του 
Ν.4412/2016, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, το οποίο να 
έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσης με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ο  ανάδοχος θα προσκομίσει 
τα ζητηθέντα πρότυπα ή άλλα ισοδύναμα, που αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση.
6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α' 75), ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - 
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, ήτοι τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από 
τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με 
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 
4412/2016. Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, θα πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή δικαιολογητικών.

7. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών 
Σχέσεων, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι 
πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο 
(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. 
Διευκρινίζουμε ότι σύμφωνα με το υπ. αρ. πρωτ. ΕΞ-184471-2018/10001/31-05-2018 έγγραφο του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Σώμα επιθεώρησης Εργασίας – 
Γραφείο Ειδικού Γραμματέα έχει ενεργοποιηθεί στην πύλη του ΣΕΠΕ (sepenet.gr) η ηλεκτρονική υπηρεσία 
υποβολής αίτησης και αυτοματοποιημένης απάντησης σχετικά με τη χορήγηση του ως άνω Πιστοποιητικού 
την οποία καλούνται οι εγγεγραμμένοι χρήστες να χρησιμοποιούν για την έκδοση του εν λόγω εγγράφου.
Για τις περιπτώσεις συμμετοχής σε σύναψη δημοσίων συμβάσεων οικονομικών φορέων που δεν 
απασχολούσαν προσωπικό, για το χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής δεν προκύπτει η έκδοση του ανωτέρω 
πιστοποιητικού, εφόσον δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 2γ του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016.
Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού αυτό αντικαθίσταται  από υπεύθυνη 
δήλωση του οικονομικού φορέα χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση από το ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση 
του πιστοποιητικού. Η  ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, θα πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή δικαιολογητικών.

8. Νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του ή 
κωδικοποιημένο καταστατικό (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασμα του 
καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.), Έναρξη 
Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του (για τα φυσικά 
πρόσωπα). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσμεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό 
πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό 
αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου (Οι ενώσεις και οι 
κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα 
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην ένωση ή 
κοινοπραξία). Τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων πρέπει να έχουν 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.

9. Για τους συνεταιρισμούς προσκομίζεται πλέον των ανωτέρω και βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο 
Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

Σε περίπτωση που προσωρινός ανάδοχος είναι Ένωση οικονομικών φορέων, υποβάλλει τα παραπάνω κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην Ένωση.
Τα έγγραφα της παρούσας υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα 
αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, 
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εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. Η υπεύθυνη δήλωση θα 
πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, και ο 
προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παραγρ. 1 
του παρόντος άρθρου ( δέκα (10)  ημερών) αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση 
της προθεσμίας υποβολής το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι 
έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των 
δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

Σύναψη Σύμβασης    για την Ομάδα Α΄& για την Ομάδα Β΄
Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας τα κάτωθι έγγραφα. 

Πριν την υπογραφή της σύμβασης
1. Άδεια λειτουργίας της Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, βάσει του Ν.2518/97 , 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Απαιτείται  και για τις δύο ομάδες της παρούσας.
2. Εγγραφή του αναδόχου στο Μητρώο Γενικών Αδειών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων ή  τα αντίστοιχα έγγραφα για νόμιμη και εγκεκριμένη λειτουργία του είδους της 
προσφερόμενης ασύρματης επικοινωνίας. Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών / κοινοπραξίας η υποχρέωση αυτή 
αρκεί να συντρέχει σε ένα τουλάχιστον μέλος της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. Απαιτείται μόνο για την ομάδα 
Β΄της παρούσας.
3. Οποιοδήποτε έγγραφο – έντυπο πιστοποιεί και αποδεικνύει εγγραφή και χρήση υπηρεσιών TETRA. 
Απαιτείται μόνο για την ομάδα Β΄της παρούσας.
4. Επίσης ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει επιπλέον σε ισχύ : α) ποινικά μητρώα προσωπικού, β) 
αποδεικτικά εμπειρίας και επιμόρφωσης του προσωπικού, γ) την προβλεπόμενη εκ του νόμου άδεια εργασίας 
του προσωπικού ασφαλείας εν ισχύ και δ) πίνακα με ονομαστική κατάσταση του προσωπικού καθώς και 
οποιαδήποτε μεταβολή παρουσιάζεται στο μέλλον. Απαιτείται  και για τις δύο ομάδες της παρούσας.

5. Επίσης ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει επιπλέον σε ισχύ : α) άδεια οδήγησης για τους φύλακες του 
οχήματος, β) ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ΚΤΕΟ του οχήματος και γ) Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής  - 
Επαγγελματικής Ευθύνης έναντι τρίτων ύψους 2.000.000,00€. Απαιτείται μόνο για την ομάδα Β΄της 
παρούσας.
6. Εγγύηση καλής εκτέλεσης , το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας 
χωρίς το Φ.Π.Α. μόνο για την Ομάδα Β΄της παρούσας. 

Ο χρόνος ισχύος της  Εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι τουλάχιστον μεγαλύτερος κατά ένα 
(1) μήνα, από το συμβατικό χρόνο που ορίζεται στα έγγραφα της  Σύμβασης.

Στην περίπτωση ένωσης εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.

Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι υπηρεσίες της παρούσας,  για την Ομάδα Α΄ θα γίνουν υπό την οργάνωση, συντονισμό και την 
παρακολούθηση  του υπευθύνου εντός του χώρου του Κέντρο Εφοδιασμού και για  την Ομάδα Β΄ υπό την 
οργάνωση, συντονισμό και την παρακολούθηση  του υπευθύνου που θα οριστεί από το Γρ. 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ν.Τ.Α.. 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών έκαστης ομάδας, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της 
σύμβασης   θα γίνει από τις  αρμόδιες  Επιτροπές  παραλαβής, με την σύνταξη Πρωτοκόλλου ποσοτικής και 
ποιοτικής παραλαβής υλικών – υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 219 του Ν. 4412/2016 και 
σε συνεννόηση για την Ομάδα Α΄με τον υπεύθυνο εντός του χώρου του Κέντρου Εφοδιασμού και για την 
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Ομάδα Β΄με τον υπεύθυνο του Γρ. Αντιπεριφερειάρχη, χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου 
οργάνου. 

Σε περίπτωση παρεκκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές, θα επιβάλλονται και οι προβλεπόμενες κυρώσεις 
των άρθρων 200επ. του Ν 4412/2016.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (άρθρο 200 του Ν.4412/2016) 

Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών της κάθε Ομάδας στον ανάδοχο θα γίνεται ανά μήνα, 
έπειτα από την οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, ακολουθούμενης της διαδικασίας 
του άρθρου 200 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται, μετά από την έκδοση του χρηματικού εντάλματος πληρωμής υπό την 
προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον ανάδοχο των απαιτούμενων από το Νόμο 
δικαιολογητικών και την πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του αναδόχου από την αρμόδια 
Επιτροπή Παραλαβής της Περιφέρειας Αττικής.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:
- Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του προμηθευτή (πρωτότυπο).
- Αναλυτική κατάσταση των προς πληρωμή παρεχομένων υπηρεσιών (μπορεί να συμπεριλαμβάνεται 

στο τιμολόγιο).
- Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (κατά 

την  πληρωμή).
- Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το 

άρθρο 219 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, 
μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή 
στα έγγραφα της σύμβασης. 

Ο αναλογούν φόρος βαρύνει τον ανάδοχο.
Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον ανάδοχο, ήτοι:

 0,07% επί της συνολικής αξίας προ ΦΠΑ Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων

 0,06% επί της συνολικής αξίας προ φόρων και κρατήσεων Υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

 Τέλος χαρτοσήμου 3% επί των ανωτέρω κρατήσεων
 Υπέρ ΟΓΑ 20%  επί του ανωτέρω χαρτοσήμου

Ο Φ.Π.Α. 24% βαρύνει τη Περιφέρεια Αττικής.

Η δαπάνη βαρύνει τον Ε.Φ. 04.072 στον ΚΑΕ 0879 «ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής, για τα οικονομικά έτη  2019-2020 .

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις 
της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου (Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016). Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους. Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας 
και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. 

Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής, σε περίπτωση που για 
οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη της εκτέλεσης των υπηρεσιών που αφορά η 
παρούσα διακήρυξη, οπότε στην περίπτωση αυτή η εκτέλεση των εργασιών διακόπτεται με απόφαση της 
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Οικονομικής Επιτροπής, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Τέλος, ο ανάδοχος παραιτείται από 
κάθε αξίωσή του σε περίπτωση προσωρινής διακοπής λειτουργίας υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο.

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη 
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρα 132 και 201 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ΄ εφαρμογή των 
άρθρων 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 και 220, καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 
σχετικής απόφασης.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 202 του 
Ν.4412/2016.

Η παρούσα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

                                                    
                                                                                   Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
                                                                                  Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Ν.Τ.Α

                                                                                        ΜΑΡΙΑ ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗ
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