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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/16 και του άρθρου 26 της 
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID – 19» (ΦΕΚ 64/Α΄/14.3.2020), η οποία κυρώθηκε με τον Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ Α’ 76/3-4-20), σας προσκαλεί να υποβάλετε οικονομική προσφορά, έως την Τρίτη 
28/07/2020 και ώρα 11:00 π.μ., για:

Α) την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των Πάρκων και Αλσών αρμοδιότητας Περιφέρειας 
Αττικής, για χρονικό διάστημα 6 μηνών, προϋπολογισμού €325.872,00 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Β) την παροχή υπηρεσιών πυρασφάλειας των Πάρκων και Αλσών αρμοδιότητας 
Περιφέρειας Αττικής, για χρονικό διάστημα 3,5 μηνών, προϋπολογισμού €124.558,00 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

σύμφωνα με την υπ΄ αρ.1430/2020 (ΑΔΑ: 9Z557Λ7-ΕΘΗ) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής και τις υπ΄ αρ. πρωτ. 515552/17-07-2020 (ΑΔΑ: 97MI7Λ7-4Λ7) και 534906/23-07-
2020 (ΑΔΑ: 6ΝΡΞ7Λ7-Ζ95) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης, με τις εξής τεχνικές 
προδιαγραφές:

Α. ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ (7 ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ)
ΠΕΔΙΟ ΑΡΕΩΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ, ΛΟΦΟΣ ΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΒΑΡΔΙΕΣ/24ΩΡΟ ΜΕΡΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ/ΜΗΝΑ

ΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ/ΜΗΝΑ 

ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.
2 PATROL - 24ΩΡΟ =

2 ΟΧΗΜΑΤΑ 3 2 Χ 1.500 3.000

2Χ2 ΑΤΟΜΑ - 24ΩΡΟ =
4 ΑΤΟΜΑ 3 4 Χ 6.300 25.200

ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ
1 PATROL - 24ΩΡΟ =

1 ΟΧΗΜΑ 3 1.500 1.500

2 ATOMA - 24ΩΡΟ = 2 ΑΤΟΜΑ 3 2 Χ 6.300 12.600

ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ

24ΩΡΟ 3 1.500 1.500
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 43.800 €
Β. ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (7 ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ)

ΠΕΔΙΟ ΑΡΕΩΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ, ΛΟΦΟΣ ΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΒΑΡΔΙΕΣ/24ΩΡΟ ΜΕΡΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ/ΜΗΝΑ

ΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ/ΜΗΝΑ 

ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.
1 ΟΧΗΜΑ 

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1 (8ΩΡΟ) 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ 1.400 1.400

2 ΑΤΟΜΑ 
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1 (8ΩΡΟ) 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ 2 Χ 2.100 4.200

ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ ΓΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
1 ΟΧΗΜΑ 

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -
24ΩΡΟ

3 4.000 4.000

2 ΑΤΟΜΑ 
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -

24ΩΡΟ
3 2 Χ 6.300 12.600

ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ 
(ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ, ΚΑΜΕΡΕΣ, GPS ΟΧΗΜΑΤΩΝ κ.λ.π.)

24ΩΡΟ 3 6.500 6.500

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 28.700 €

Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να μετακινεί τα αυτοκίνητα από το ένα Πάρκο σε άλλο ή 
από μια βάρδια σε άλλη μετά από προφορική ή έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας ανάλογα με 
τις υπάρχουσες ανάγκες και για χρονικό διάστημα που ορίζει η Υπηρεσία. Σε ιδιαίτερες ή 
επείγουσες – έκτακτες καταστάσεις οι αλλαγές αυτές θα μπορούν να πραγματοποιούνται και 
άμεσα (π.χ. και εντός της βάρδιας).

1. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 
 Θα αναλαμβάνει υπηρεσία ντυμένος με τη στολή που παρέχει ο Ανάδοχος και θα είναι 

σύμφωνη με την κείμενη σχετική νομοθεσία και θα φέρει ταμπελάκι με το όνομα και την 
ιδιότητα του φύλακα. 

 Θα κρατά και θα φυλάσσει τα κλειδιά των εισόδων των Πάρκων και Αλσών, των 
παιδικών χαρών, καθώς και κτιρίων και εγκαταστάσεων (νερού, ηλεκτρικού 
ρεύματος) που του έχει δώσει η Υπηρεσία. Επίσης, θα είναι υπεύθυνος για το 
άνοιγμα και κλείσιμο των παραπάνω σύμφωνα με τις προφορικές ή γραπτές 
υποδείξεις της Υπηρεσίας.

 Θα ελέγχει τον εξωτερικό χώρο για να μη συσσωρεύονται υλικά που μπορούν 
να αποτελέσουν εστίες πυρκαγιάς, έκρηξης, ρύπανσης, μόλυνσης ή ατυχήματος 
και θα ενημερώνει σχετικά.

 Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, το προσωπικό υποχρεούται να είναι σοβαρό, 
προσεκτικό, παρατηρητικό και αποτελεσματικό και πρέπει να συμπεριφέρεται προς 
τρίτους με ευγένεια, θάρρος και αποφασιστικότητα.

 Το προσωπικό υποχρεούται να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες λήψεως 
αποφάσεων και να ενεργεί άμεσα και με δική του ευθύνη, όταν οι συνθήκες το 
απαιτούν, σε έκτατες καταστάσεις που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, 
ασφάλεια, δασικές πυρκαγιές κ.λ.π. Για τους λόγους αυτούς, πρέπει να είναι 
πάντοτε ενήμερο των ειδικών καθηκόντων του, ώστε να μπορεί  αντιμετωπίζει 
τέτοια θέματα.





Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f1aabb2b81ef31d8c01d15f στις 24/07/20 12:38

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετεί τον καταλληλότερο κατά περίσταση υπάλληλο 
ασφάλειας, με αντικειμενικά κριτήρια και λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις απαιτήσεις 
της συγκεκριμένης φύλαξης, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες και την 
προσαρμοστικότητα του εκάστοτε υπαλλήλου του.

 Το προσωπικό του Ανάδοχου υποχρεούται να παραλαμβάνει και να παραδίδει τα 
καθήκοντά του σε προκαθορισμένο χρόνο και για κανένα λόγο δε θα πρέπει να 
εγκαταλείπει τη θέση του, πριν ο αντικαταστάτης του αναλάβει υπηρεσία.

 Θα εντοπίζει και θα παρακολουθεί καταστάσεις που είναι ασυνήθεις ή ύποπτες και θα 
επεμβαίνει την κατάλληλη στιγμή για να τις αντιμετωπίσει, αφού έχει ενημερώσει 
σχετικά.

 Σε περίπτωση διαφόρων ταραχών ή παράνομων – παραβατικών ενεργειών θα 
ενημερώνει και θα επιλαμβάνεται της κατάστασης με τον πιο πρόσφορο τρόπο 
και ανάλογα με τις συγκεκριμένες συνθήκες (κλήση της Αστυνομίας, Ε.Κ.Α.Β., 
Τροχαίας, Πυροσβεστικής κ.λ.π.), ενημερώνοντας άμεσα και την Υπηρεσία.

 Θα ελέγχει την είσοδο και έξοδο των οχημάτων σύμφωνα με τη διαδικασία που 
θα του έχει υποδειχθεί προφορικά ή γραπτά από την Υπηρεσία και τον 
Κανονισμό λειτουργίας των Πάρκων και Αλσών της Περιφέρειας Αττικής. 

 Σε κατάσταση κρίσεων και εκτάκτων καιρικών συνθηκών ή σε καταστάσεις  
ετοιμότητας πολιτικής προστασίας (κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 2§4α του 
Ν.3013/2002 ΦΕΚ Α΄102) για την αντιμετώπιση έκτακτων κινδύνων (σεισμός, 
πυρκαγιά, πλημμυρών, πτώση δέντρων, σφοδροί άνεμοι κ.λπ.) θα βοηθά 
ενεργά στην ασφαλή εκκένωση και απομόνωση του χώρου σε συνεργασία με 
τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές και την Πυροσβεστική Υπηρεσία  και θα καλεί 
άμεσα και πρωτίστως τις αρμόδιες αρχές (Αστυνομία, Τροχαία, Πυροσβεστική, 
ΕΚΑΒ κ.λ.π.).

 Μεγάλη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην, εκ μέρους των υπαλλήλων της 
εταιρείας, πρόληψη έκνομων ενεργειών και αδικημάτων εκ μέρους τρίτων.

 Σε περίπτωση που το προσωπικό του Αναδόχου αντιληφθεί ότι ο 
φυλασσόμενος χώρος παραβιάζεται ή βανδαλίζεται έμμεσα ή άμεσα πρέπει να 
ενεργήσει νομίμως και άμεσα, επεμβαίνοντας ο ίδιος και ειδοποιώντας τις 
αρμόδιες αρχές (Αστυνομία κ.λπ.). 

 Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, το προσωπικό του Αναδόχου θα 
πρέπει να συμμορφώνεται με τις εντολές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Η 
συμπεριφορά του προσωπικού του Αναδόχου πρέπει να διακρίνεται από σοβαρότητα, 
τιμιότητα, ευγένεια, προθυμία, διακριτικότητα, εχεμύθεια και πνεύμα συνεργασίας.

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις γραπτές ή προφορικές 
υποδείξεις της Υπηρεσίας όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας των πάρκων και 
αλσών όπως: Κανονισμοί, Αποφάσεις, Σχέδια Διαχείρισης, Περιορισμοί, Ωράριο 
λειτουργίας, άλλες εντολές ειδικών περιστάσεων ή έκτακτων αναγκών και 
άρσης επικινδυνοτήτων, υλοποίησης εκδηλώσεων και δρώμενων κ.λ.π.

 Το προσωπικό που θα απασχοληθεί θα πρέπει πριν την ανάληψη των 
καθηκόντων του, να γνωρίζει καλά το χώρο που φυλάσσει και να είναι σε θέση 
να καθοδηγήσει και να πληροφορήσει τους επισκέπτες των Πάρκων και Αλσών, 
καθώς και τις αρχές - Αστυνομία, Πυροσβεστική, σημεία πυροσβεστικών 
κρουνών  κ.λ.π., σε περίπτωση της εκάστοτε ανάγκης.  

2. ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Η στολή του προσωπικού φύλαξης θα πρέπει να έχει 
σχετική έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 2 του  Ν. 2518/1997 και 
την κείμενη νομοθεσία.

3. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, αλλά και μετά 
τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί εχεμύθεια και 
να μη γνωστοποιεί σε οποιονδήποτε τρίτο, έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν 
σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του. Επίσης, 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιεί οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία 
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που σχετίζεται με το έργο που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της 
Υπηρεσίας.

4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ: Είναι απαραίτητο το προσωπικό του 
Αναδόχου να είναι εφοδιασμένο με φακό ειδικού τύπου μεγάλης εμβέλειας, σφυρίχτρα και 
σύγχρονο επικοινωνιακό εξοπλισμό. Θα πρέπει να είναι σε επικοινωνία με το 
επιχειρησιακό κέντρο του Αναδόχου, όταν παραστεί ανάγκη και περιοδικά κατά τη 
διάρκεια της βάρδιας, καθώς και με την Υπηρεσία. Απαραίτητα θεωρούνται τα κινητά 
τηλέφωνα, τα οποία θα παρέχονται από τον Ανάδοχο. Οι αριθμοί των κινητών 
τηλεφώνων του προσωπικού θα είναι διαθέσιμοι στην Υπηρεσία με συναίνεση του 
προσωπικού όλο το 24ωρο. 

5. ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ: Θα τηρείται Βιβλίο Συμβάντων σε κάθε πάρκο, όπου θα 
καταγράφονται η έναρξη ανάληψης και λήξης της υπηρεσίας κάθε φύλακα, τα τυχόν 
συμβάντα, καθώς και διαπιστώσεις φύλαξης ή περιπολίας σε κάθε θέση φύλαξης. Το 
βιβλίο συμβάντων θα είναι στη διάθεση της Υπηρεσίας, όποτε αυτό ζητηθεί με 
προφορικές ή γραπτές εντολές. Σε περίπτωση ύπαρξης προβλήματος ο εκάστοτε 
φύλακας θα συντάσσει σχετική γραπτή αναφορά, την οποία θα παραδίδει αρμοδίως στην 
Υπηρεσία. 

6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιβλέπει ανά πάσα στιγμή την ικανοποιητική και 
πλήρη εκπλήρωση των καθηκόντων του προσωπικού φύλαξης με κάθε πρόσφορο 
μέσο (π.χ. επόπτη, ο οποίος με εφόδους θα ελέγχει την άσκηση των καθηκόντων 
του ως άνω προσωπικού).  Οι φύλακες  θα είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση της 
Υπηρεσίας ή του αρμόδιου υπαλλήλου της Υπηρεσίας, προκειμένου να συζητά μαζί του 
για κάθε ζήτημα σχετικό με την εκτέλεση των υπηρεσιών φύλαξης και την επίλυση κάθε 
προβλήματος που ανακύπτει.

7. Ο σχεδιασμός, η μελέτη και η εφαρμογή μέτρων ασφαλείας, θα πρέπει να στηρίζεται στις 
πιο αυστηρές Διεθνείς προδιαγραφές και να λειτουργεί στα πλαίσια της κείμενης 
Ελληνικής Νομοθεσίας για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών  ασφαλείας και φύλαξης.

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα, με την 
προϋπόθεση η προσφορά να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη ανά ομάδα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να συμπληρωθούν σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
Παραρτήματος Α’ και να υποβληθούν στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κ.Τ., Λ. 
Συγγρού 80-88, Τ.Κ.117 41, 3ος όροφος, γραφείο 305, έως την Τρίτη 28/07/2020 και ώρα 
11:00 π.μ. σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα εξής 
δικαιολογητικά:

(1) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του 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 που είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός 
φορέας, με ημερομηνία έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του, 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 
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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 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).

Η υποχρέωση προσκόμισης αντιγράφου ποινικού μητρώου στις περιπτώσεις: 
α) ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και ΙΚΕ αφορά στους διαχειριστές. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του 
ενός διαχειριστών, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά σε όλους τους διαχειριστές.
β) Α.Ε. αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
γ) συνεταιρισμών αφορά σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 
εδαφίων αφορά στους νομίμους εκπροσώπους τους. 

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο προσωρινός ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του. Τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ κατά το 
χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

(3) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, το οποίο να είναι σε 
ισχύ, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο, ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει 
τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή ότι δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 
νόμου. Τα εν λόγω πιστοποιητικά  πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την 
υποβολή τους.

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα 
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο 
πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν 
έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της 
έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε 
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φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό 
περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του 
οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς 
αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων.

(4) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 
Εργασιακών Σχέσεων, με ημερομηνία έκδοσης 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 μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται 
στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, αυτό αντικαθίσταται 
από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του 
ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

(5) 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 (π.χ. πιστοποιητικό ΓΕΜΗ) θα πρέπει να 
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.

(6) Επιπλέον, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν τα παρακάτω πιστοποιητικά 
επικαιροποιημένα και σε ισχύ: 

i. ISO 9001:2015  ή ισοδύναμο αυτού
ii. ISO ohsas 18001:2007 - EΛOT 1801:2008, στο πεδίο εφαρμογής σύστημα διαχείρισης 

υγείας και ασφάλειας στην εργασία ή ισοδύναμο αυτού 
iii. ISO 27001:2013  Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών ή ισοδύναμο αυτού
iv. ISO 39001:2012 Σύστημα διαχείρισης οδικής ασφάλειας με πεδίο εφαρμογής στα 

οχήματα ασφάλειας και πυρόσβεσης
v. ISO 14001:2015 Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ή ισοδύναμο αυτού

Οι ενώσεις Νομικών Προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα  
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 
Ένωση. 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή 
Καλής Εκτέλεσης όλων των όρων της Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 
5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης κατατίθεται προ ή κατά την 
υπογραφή της Σύμβασης και επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του συνόλου του αντικειμένου της Σύμβασης. 
Ο χρόνος ισχύος της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερος 
από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστημα που ορίζεται στα έγγραφα 
της Σύμβασης. 
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Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου παράδοσης, ο προμηθευτής θα πρέπει να 
παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ή να 
υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος 
ισχύος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τη νέα 
ημερομηνία παραλαβής.
Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 
Σύμβασης. 
Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 
του αναδόχου. 

Στις εγγυητικές επιστολές, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που 
περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται κατ΄ελάχιστον τα ακόλουθα:
α) η ημερομηνία έκδοσης
β) ο εκδότης
γ) η αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (Περιφέρεια Αττικής – Διεύθυνση 

Οικονομικών Π.Ε.Κ.Τ.)
δ) ο αριθμός της εγγύησης 
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 
στ) η πλήρης επωνυμία, ο ΑΦΜ και η διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση
ζ) οι όροι ότι: 

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διζήσεως
ββ) σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου 

η) τα στοιχεία της πρόσκλησης και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 
θ) η ημερομηνία λήξης ή ο χρόνος ισχύος της εγγύησης 
ι) η ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 

ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών από την απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς 
τον οποίο απευθύνεται και 

ια) Στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης θα αναγράφονται επίσης ο αριθμός και ο 
τίτλος της σχετικής Σύμβασης.  

Η Περιφέρεια Αττικής επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

Σχετικό υπόδειγμα εγγύησης καλής εκτέλεσης επισυνάπτεται στο Παράρτημα Β’.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Οι κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο και υπολογίζονται αφού αφαιρεθεί ο Φ.Π.Α. ως εξής:
 0,07% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 
 Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 
 Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%  επί του ανωτέρω χαρτοσήμου.
 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).
 Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).
 Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%  επί του ανωτέρω χαρτοσήμου.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής. 
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Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται φόρος εισοδήματος 8%, σύμφωνα με το άρθρο 64, 
παρ.2, του Ν.4172/2013.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους δύο πίνακες:

1. Πίνακας με τη συνολική προσφερόμενη τιμή για τις υπηρεσίες φύλαξης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ
(προ Φ.Π.Α.)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ
(συμπ. Φ.Π.Α.)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
(προ Φ.Π.Α.)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
(συμπ. Φ.Π.Α.)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΦΥΛΑΞΗΣ

2. Πίνακας με την ανάλυση της προσφερόμενης τιμής για τις υπηρεσίες φύλαξης σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του άρθρου 68 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α’/15.07.2010)

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

*ΠΡΟΣΟΧΗ: Μαζί με την οικονομική προσφορά, οι συμμετέχοντες οφείλουν να 
επισυνάψουν αντίγραφο της Κλαδικής Σύμβασης Εργασίας ή της Συλλογικής, στην 
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περίπτωση που δεν είναι σε ισχύ η Κλαδική Σύμβαση Εργασίας, στην οποία 
υπάγονται οι εργαζόμενοι.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονομασία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………
Κατάστημα …………………………
(Δ/νση οδός – αριθμός  Τ.Κ.  FAX)                                 Ημερομηνία έκδοσης……..
 ΕΥΡΩ  ………………………..

Προς : (Αναγράφεται η Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘ…………… ΓΙΑ ΠΟΣΟ 
ΕΥΡΩ……………. (ολογράφως και αριθμητικώς)

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού 
των ΕΥΡΩ …...................... υπέρ της εταιρείας (πλήρης επωνυμία, ΑΦΜ και ταχυδρομική 
διεύθυνση) ………………………………….………… για την καλή εκτέλεση των όρων της 
υπ΄αρ. ….. Σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης/πυρασφάλειας των Πάρκων & 
Αλσών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής στο σύνολό τους για 6 μήνες/3,5 μήνες.

 Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά 
χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν 
πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη ή μη η απαίτησή σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες 
από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

 Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν 
από την ημερομηνία λήξης της.

 Η παρούσα ισχύει μέχρι την ……………………
 Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 
όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την 
Τράπεζά μας.

      
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο 
φόρτωσης ή παράδοσης για το διάστημα που ορίζεται στη Σύμβαση. 
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