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    Ηµεροµηνία:  2.10.2013 

      Αριθµός Πρωτ:   1102 
 
 
Θέµα:   Υπηρεσίες Φύλαξης ∆ηµοτικών  Αθλητικών  χώρων ∆ήµου Ηρακλείου 
(Παγκρήτιο Στάδιο, Νέο Κλειστό Γυµναστήριο Ηρακλείου) 
 

13PROC001648785 2013.10.04 
 

Προς κάθε ενδιαφερόµενο 
 

Αξιότιµοι  κυρία / κύριε, 

Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά  για το έργο  ¨ Υπηρεσίες 
Φύλαξης ∆ηµοτικών  Αθλητικών  χώρων ∆ήµου Ηρακλείου (Παγκρήτιο Στάδιο, 
Νέο Κλειστό Γυµναστήριο Ηρακλείου)  όπως παρουσιάζεται στα επισυναπτόµενο 
έντυπο της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, το αργότερο µέχρι την  16-10-2013 και 
ώρα  13:00  στην Γραµµατεία ∆ιοίκησης της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, Μουστακλή, Παγκρήτιο 
Στάδιο, Τηλ: 2180 264560 / Φαξ: 2810 264568 και µε την ένδειξη ¨ Υπηρεσίες Φύλαξης 
∆ηµοτικών  Αθλητικών  χώρων ∆ήµου Ηρακλείου (Παγκρήτιο Στάδιο, Νέο Κλειστό 
Γυµναστήριο Ηρακλείου )¨. 
 
Η οικονοµική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισµένη και 
υπογεγραµµένη µέσα σε κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο 
τίτλος του έργου  προµήθειας και το όνοµα του αναδόχου, µε την σφραγίδα του 
καταστήµατος.  
 

Στον ίδιο φάκελο  επίσης  θα πρέπει να  συµπεριλαµβάνεται, υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 
Ν 1553/86 και να δηλώνει ότι είναι ενήµερος µε την συγγραφή υποχρεώσεων, τεχνικές 
προδιαγραφές, ενδεικτικό προϋπολογισµό της προµήθειας και συµφωνώ µε τους όρους της 
µελέτης. 

 
Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας 
για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

  
 Με εκτίµηση, 
 
 
 
 Γιάννης ∆ροσίτης 
 Πρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 

 
 
Πληροφορίες Παγκρήτιο Στάδιο:  
Βασίλης Κοκοτσάκης, 2810264560/  2810 264574 

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ  

(Α.Α.Η.  Α.Ε.  ΟΤΑ)  

------------------------------------------------------- 
Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο 

Τηλ: 2180 264560 / 2810215080 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

Τµήµα Υγιεινής & Ασφαλείας : κ. Βασίλης Κοκοτσάκης / 2810 264 574  

   

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  

(ΠΕΡΙΛΗΨΗ) 

  

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΦΥΛΑΞΗΣ  ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 

Ο Πρόεδρος της ¨ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ¨ λαµβάνοντας υπόψη την 

απόφαση 54/2013  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Α.Α.Η, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε επαναληπτικό 

ανοικτό διαγωνισµό µε τους ίδιους όρους και µε κριτήριο την προσφερόµενη έκπτωση επί της τιµής του  η 

φύλαξη του Παγκρητίου Σταδίου και του Νέου Κλειστού Γυµναστηρίου Ηρακλείου.  

Το αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η  ανάθεση υπηρεσίας που αφορά  την φύλαξη των χώρων του 

Παγκρητίου Σταδίου Ηρακλείου και του Νέου Κλειστού Γυµναστηρίου Ηρακλείου, στους οποίους 

συµπεριλαµβάνονται όλοι οι ανοικτοί και στεγασµένοι χώροι (αθλητικοί και µη) που ευρίσκονται εντός της 

εξωτερικής περίφραξης (συµπεριλαµβανοµένης και του περιβάλλοντα χώρου) των χώρων αυτών, όπως αυτό 

οριοθετείται από τις υπάρχουσες συµβάσεις παραχώρησης και τα τοπογραφικά διαγράµµατα.  

Ο διαγωνισµός ακολουθεί την ανοικτή διαδικασία (ανοικτός διαγωνισµός µε σφραγισµένες 

προσφορές) και η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια, είναι  σε 137.728,52 €, (εκατόν τριάντα επτά 

χιλιάδες επτακόσια είκοσι οκτώ ευρώ και πενήντα δύο λεπτά ) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%.  Η 

εγγυητική συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται σε 6.886,42 € (5% του συνολικού προϋπολογισµού, 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α). 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Οι προσφορές υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ και την Επιτροπή που διενεργεί τον 

διαγωνισµό µέχρι  ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2013  και ώρα 12:00. Το άνοιγµα των προσφορών θα γίνει 

στην έδρα της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ  την ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 (ώρα 13:00). Οι προσφορές µπορούν 

να αποστέλλονται ταχυδροµικά ή µε ταχυµεταφορά στη ∆ιεύθυνση: Ανάπτυξη Αθλητισµού Ηρακλείου 

Α.Ε/ΟΤΑ, Οδός Σπύρου Μουστακλή Γραφεία ∆ιοίκησης (Θύρα 1), µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές 

θα παραληφθούν και θα πρωτοκολληθούν µέχρι την ηµέρα ανοίγµατος των προσφορών (στις 14:00 π.µ) του 

διαγωνισµού, µε ευθύνη του προσφέροντος. ∆εν λαµβάνονται υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά 

την καθορισµένη ώρα ή ηµέρα είτε δεν πρωτοκολλήθηκαν έγκαιρα στην παραπάνω διεύθυνση. Οι προσφορές 

αυτές θα επιστρέφονται στους προσφέροντες. 

             

∆ Η Μ Ο Σ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η 

Περίληψη της παρούσας να δηµοσιευθεί σε δύο  ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδας του Ηρακλείου (έδρα του 

Νοµού Ηρακλείου), σε µία  εθνική εφηµερίδα δηµοπρασιών και στο φύλλο εφηµερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) 

και να αναρτηθεί ολόκληρη στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, της Γραµµατείας της 

ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ  και το  site της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ  www.aahaeota.gr. 

 

Για την 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ  

 

Ο Πρόεδρος   

ΓΙΑΝΝΗΣ   ∆ΡΟΣΙΤΗΣ  
Να δηµοσιευθεί στις εφηµερίδες: 

1. ΠΑΤΡΙ∆Α  στο φύλλο της ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013   

2. ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ στο φύλλο της   ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013   

3. ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  στο φύλλο της   ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013   

4. ΦΥΛΛΟ  ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

 

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ 
ΣΤΑ∆ΙΟ Τηλ: +30 2810 215080   ◊  Fax: +30 2810 215090, 

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ  

(Α.Α.Η.  Α.Ε.  ΟΤΑ)  

------------------------------------------------------- 
Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο 

Τηλ: 2180 264560 / 2810215080 
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Ηµεροµηνία:  2.10.2013 
     Αριθµός Πρωτ:   1102 

 
 
  

Θέµα:   Υπηρεσίες Φύλαξης ∆ηµοτικών  Αθλητικών  χώρων ∆ήµου Ηρακλείου 
(Παγκρήτιο Στάδιο, Νέο Κλειστό Γυµναστήριο Ηρακλείου) 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 
Ο διαγωνισµός ακολουθεί την ανοικτή διαδικασία (̟ρόχειρος διαγωνισµός µε σφραγισµένες 
̟ροσφορές), σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α΄114/2006) Κύρωση του Κ.∆.Κ. 

2. Τις διατάξεις της ̟αρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) 

4. Τις διατάξεις  του Π.∆. 28/80 

5. Τις διατάξεις του Π.∆.60/2007, (Φ.Ε.Κ. 64/Α/16-3-2007), «Προσαρµογή της ελληνικής 

 νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «̟ερί συντονισµού των διαδικασιών 

σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων ̟ροµηθειών και υ̟ηρεσιών», ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε 

την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ε̟ιτρο̟ής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρω̟αϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005», 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.3863/2010. 

7. Την υ̟' αριθ. α̟όφαση Υ̟ουργού Οικονοµικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β΄) 

8. Tην υ̟' αριθ. α̟όφαση Υ̟ουργού Οικονοµικών 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291 τ. Β΄) 

9. Την µελέτη η ο̟οία συντάχθηκε α̟ό το αρµόδιο τµήµα της ΑΑΗ Α.Ε. για την ̟αροχή 

υ̟ηρεσίας ̟ου αφορά την φύλαξη των χώρων του Νέου δηµοτικού αθλητικού Κέντρου στα δύο 

Αοράκια και του Παγκρητίου σταδίου , συµ̟εριλαµβανοµένων όλων των εντός του 

̟εριφραγµένου χώρου ανοικτών και κλειστών εγκαταστάσεων,  για χρονικό διάστηµα 12 

µηνών (δυναµένου να  ̟αραταθεί µονοµερώς α̟ό την ΑΑΗ Α.Ε , µέχρι και 4 µήνες και µέχρι 

την ολοκλήρωση του νέου διαγωνισµού ). 

          Ο ̟ροϋ̟ολογισµός ̟ου θα βαρύνει τον ̟ροϋ̟ολογισµούς των ετών  και 2013 και  2014 

(αναλογικά) της ΑΑΗ Α.Ε. µε ̟οσό 137.728,52 € µετά α̟ό έγκριση  µε α̟όφαση του ∆.Σ. 

ΑΑΗ Α.Ε. ̟οσό το ο̟οίο αναλύεται ως εξής: 

         α. Μισθοδοσία ̟ροσω̟ικού (άτοµα 10):    108.071,97 € (̟λέον ΦΠΑ) 

         β. Μηχανοκίνητος Έλεγχος (patrol) :  3.902,43 €  (̟λέον ΦΠΑ) 

         ΣΥΝΟΛΟ: 111.974,40 € (̟λέον ΦΠΑ) 

10. Την ανάγκη της ΑΑΗ Α.Ε. για την ̟αροχή της ανωτέρω υ̟ηρεσίας, 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η ανάθεση υ̟ηρεσίας ̟ου αφορά την φύλαξη όλων των  
ανοικτών και στεγασµένοι χώροι(αθλητικοί και µη) ̟ου ευρίσκονται εντος της εξωτερικής 
̟ερίφραξης (συµ̟εριλαµβανοµένης) του ̟αγκρητίου σταδίου, ό̟ως αυτό οριοθετείται α̟ό τις 
υ̟άρχουσες συµβάσεις ̟αραχώρησης 
 Και του Νέου Κλειστού Γυµναστηρίου , το ο̟οίο α̟οτελείται α̟ό τους κάτωθι χώρους:  

 Κεντρική Σάλα  
 Βοηθητικά γή̟εδα  
 Κλιµακοστάσια και χώροι ̟ρόσβασης  
 Λοι̟οί και υ̟αίθριοι  στεγασµένοι χώροι και   
 Χώροι ̟ου συµ̟εριλαµβάνονται στο ̟εριφερειακό κιγκλίδωσα του σταδίου. 

 
1. Ειδικότερα η υ̟ηρεσία αφορά: 

 
Α.Την φύλαξη των χώρων του Κλειστού γυµναστηρίου  σε εικοσιτετράωρη βάση ως εξής:  

 
Με ̟αρουσία ενός ατόµου-φύλακα ανά ̟όστο φύλαξης σε 24ωρη βάση,  όλες τις µέρες του µήνα, ( 
̟όστα 1)  και ε̟ί ̟λέον µηχανοκίνητο ̟ερί̟ολο(patrol) ανά µία ώρα µε υ̟οχρεωτικά σηµεία ελέγχου 
̟ροσω̟ικού και εγκαταστάσεων, δηλαδή : 
άτοµα τρία (3) ανά 24ωρη φύλαξη και 1 patrol κατά τις ώρες α̟ό 23.00-07.00.καθηµερινά. 
 
Την φύλαξη των χώρων του ̟αγκρητίου σταδίου   σε εικοσιτετράωρη βάση ως εξής: 
 

Με την ̟αρουσία ενός ατόµου ανά ̟όστο φύλαξης στο ̟αγκρήτιο στάδιο : Ως εξής: 
 
Ι.Α ̟όστο-ανατολικό φυλάκιο σε 24ωρη βάση , όλες τις ηµέρες του µήνα. Εργαζόµενοι 3 

ΙΙ.Β ̟όστο –∆υτικό φυλάκιο σε 24ωρη βάση όλες τις µέρες του µήνα. Ο φύλακας της Γ φυλακής( α̟ό 
23.00-07.00) του δυτικού ̟όστου δεν είναι σταθερός αλλά κινούµενος στο εσωτερικό της 
εγκατάστασης και αναλαµβάνει και την ευθύνη ασφάλισης και α̟ασφάλισης των ̟ροβλε̟όµενων 
χώρων. 
Εργαζόµενοι 3 
Ε̟ι̟λέον ένα(1) άτοµο ως ενδιάµεσος φύλακας ασφαλείας µεταξύ του ωραρίου Α & Β φυλακής , του 
ο̟οίου τα καθήκοντα και το ακριβές ωράριο θα καθορίζονται σύµφωνα µε τις ανάγκες λειτουργίας 
και φύλαξης. 
Συνολικά άτοµα 7 
Ε̟ίσης µηχανοκίνητο ̟ερί̟ολο(patrol) ανά µία ώρα µε υ̟οχρεωτικά σηµεία ελέγχου ̟ροσω̟ικού 
και εγκαταστάσεων στο ̟αγκρήτιο στάδιο και α̟ό ώρες 23.00 – 07.00 καθηµερινά. 
Το µηχανοκίνητο αυτό ̟ερί̟ολο ̟έραν των ̟αρα̟άνω ε̟ιλαµβάνεται και όλων των εκτάκτων 
̟εριστατκών το αργότερο σε 10 λε̟τά α̟ό την κλήση.  
Το ωράριο εργασίας των φυλάκων αλλά και το δροµολόγιο του µηχανοκίνητου ̟ερι̟όλου ,  είναι 
ευθύνη του αναδόχου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και ̟ρέ̟ει να συµφωνηθεί µε την γενική 
διεύθυνση και την διεύθυνση  ασφαλείας της ΑΑΗ Α.Ε σύµφωνα µε τις λειτουργικές και λοι̟ές  
ανάγκες του γυµναστηρίου. 
 
2. Την ̟αρακολούθηση των εγκαταστάσεων της εγκατάστασης και µε ̟ερι̟ολίες  κατά τις 

νυχτερινές ώρες. 
 
3. Την χρησιµο̟οίηση ̟ροσω̟ικού το ο̟οίο είναι εκ̟αιδευµένο ώστε να ε̟ιτυγχάνεται µε τον 

καλύτερο τρό̟ο η α̟οτρο̟ή ̟ιθανών α̟ειλών, ό̟ως: 
 Είσοδος µη εξουσιοδοτουµένων (̟εζών- οχηµάτων) στο χώρο 
 Κλο̟ές υλικών 
 Φθορές - βανδαλισµοί 
 ∆ολιοφθορές 
 Τροµοκρατικές ενέργειες 
 Φυσικές καταστροφές 
 Κίνδυνοι κατά του ̟ροσω̟ικού και των ε̟ισκε̟τών 
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 Την εφαρµογή όλων των συµ̟ληρωµατικών µέτρων ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στο γενικό σχέδιο 
ασφαλείας  της ΑΑΗ Α.Ε. για διαχείριση έκτακτων αναγκών. 

 
              

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Ο συµµετέχων(ανάδοχος) υ̟οχρεούται: 

 
 να τηρεί βιβλίο συµβάντων σε κάθε ̟όστο, ό̟ου θα καταγράφονται η έναρξη ανάληψης και 

λήξης της υ̟ηρεσίας  κάθε φύλακα, τα τυχόν συµβάντα, καθώς και δια̟ιστώσεις φύλαξης ή 
̟ερι̟ολίας σε κάθε θέση φύλαξης.  Το βιβλίο αυτό θα ελέγχεται και θα θεωρείται ̟εριοδικά 
α̟ό τις υ̟ηρεσίες της ΑΑΗ Α.Ε. 

 
 Για λόγους ασφαλείας ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να ενηµερώνει την ΑΑΗ Α.Ε. για το 

̟ροσω̟ικό ̟ου θα α̟ασχολείται µε την υ̟οβολή κατάστασης ̟ροσω̟ικού µε τα ̟λήρη 
στοιχεία ταυτότητος ή της άδειας εργασίας (και φωτοαντίγραφα αυτών). Ε̟ίσης ενηµέρωση 
̟ρέ̟ει να γίνεται σε ̟ερί̟τωση τυχόν αλλαγών ̟ροσω̟ικού ̟ριν την χρησιµο̟οίησή του και 
σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας ∆νσης Ασφαλείας  

 
 Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόµους τους σχετικούς µε την 

εργασία (Εργατική Νοµοθεσία) και τις διατάξεις για αµοιβές, ωράριο εργασίας, 
κοινωνικών ̟αροχών, α̟οζηµιώσεων, φόρων κ.λ.̟., ευθύνεται δε έναντι των ελληνικών 
αρχών για την τήρηση κάθε υ̟οχρέωσης ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό αυτές. Ε̟ίσης υ̟οχρεούται να 
εκ̟ληρώνει όλες του τις υ̟οχρεώσεις α̟έναντι στο ∆ηµόσιο , τον ∆ήµο και  κάθε τρίτο και 
̟αραδίδει κάθε τρίµηνο αντίγραφα µισθοδοτικών καταστάσεων στην αρµόδια δνση 
ασφαλείας της ΑΑΗ Α.Ε. 

 
 Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τους κάθε είδους κανόνες ̟ου αφορούν το α̟ασχολούµενο α̟' 

αυτόν ̟ροσω̟ικό, είτε αυτοί α̟ορρέουν α̟ό την εργατική νοµοθεσία (άδειες ανυ̟αίτιου 
κωλύµατος κλ̟.) είτε α̟ό την ασφαλιστική νοµοθεσία κρατήσεις υ̟έρ ασφαλιστικών 
οργανισµών, εργατικά ατυχήµατα κλ̟.), είτε α̟ό Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας 
(καθορισµός µισθών και ηµεροµισθίων κλ̟.) είτε α̟ό άλλους γενικούς κανόνες (ωράριο 
εργασίας κλ̟.). Για κάθε ̟ράξη ή ̟αράλειψη του αναδόχου ευθύνεται ίδιος.   

 
 Η ΑΑΗ   Α.Ε  δεν θα φέρει καµία ευθύνη σε ̟ερί̟τωση εργατικού ατυχήµατος. Ωσαύτως, 

δεν θα φέρει καµία α̟ολύτως αστική ή ̟οινική ευθύνη σε ̟ερί̟τωση ̟ρόκλησης 
ατυχήµατος σε τρίτους, ευθύνη την ο̟οία ανα̟ληρώνει καθ' ολοκληρίαν ο ανάδοχος. 

 
 Ο Υ̟εύθυνος του αναδόχου υ̟οχρεούται να συνεργάζεται µε τις υ̟ηρεσίες ασφαλείας της 

ΑΑΗ Α.Ε. για την εκ̟όνηση και εφαρµογή µέτρων ασφαλείας , για ̟ερι̟τώσεις  εκτάκτων 
γεγονότων ή εκδηλώσεων αθλητικών ή άλλων εντός του σταδίου , ̟ου δεν είναι αρµοδιότητας 
της ΕΛ.ΑΣ , εφαρµόζει τα εγκεκριµένα σχέδια ασφαλείας και υ̟οχρεούται µετά α̟ό έγκριση 
της αρµόδιας δνσης για ̟ραγµατο̟οίηση ασκήσεων  εφαρµογής (ε̟ί των σχεδίων) 
τουλάχιστον ανά τετράµηνο. 

 
 Το ̟ροσω̟ικό του αναδόχου σε ̟ερί̟τωση εξακρίβωσης τέλεσης ̟οινικών αδικηµάτων κατά 

την εκτέλεση των καθηκόντων του  , ενηµερώνει άµεσα τις αρµόδιες  αστυνοµικές αρχές και 
τις υ̟ηρεσίες ασφαλείας του σταδίου. 

 
 Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να γνωστο̟οιεί εγγράφως και εγκαίρως σε κάθε µέλος του 

α̟ασχολούµενου ̟ροσω̟ικού του ότι : Ουδεµία εξάρτηση και εργασιακή ή άλλη νόµιµη σχέση έχει 
µε την ΑΑΗ Α.Ε. έναντι αυτού του ̟ροσω̟ικού θα υ̟έχει αυτός και µόνον όλες τις εκ του νόµου και της 
σύµβασης ̟οινικές ευθύνες και υ̟οχρεώσεις. 

 
 Ο ανάδοχος θα είναι υ̟εύθυνος για την α̟οκατάσταση κάθε είδους ζηµιάς ή βλάβης ̟ου θα 

̟ροκληθεί στο ̟ροσω̟ικό και στους χώρους φύλαξης, εφ’ όσον αυτή οφείλεται σε υ̟αιτιότητα 
των υ̟αλλήλων του ιδίου (αναδόχου) ή των εργασιών του. Ο α̟αιτούµενος κατά νόµο 
εξο̟λισµός, ατοµικά εφόδια και εξειδικευµένος ρουχισµός του ̟ροσω̟ικού φύλαξης , 
ε̟ιβαρύνει τον ανάδοχο. 
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 Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να α̟οκαθιστά αµέσως κάθε έλλειψη και ̟αράλειψη ή ̟ληµµελή 

εργασία ̟ου θα ̟αρατηρείται και γνωστο̟οιείται σ’ αυτόν α̟ό το αρµόδιο τµήµα της ΑΑΗ 
Α.Ε.. Εάν ο ανάδοχος δεν φροντίζει σύµφωνα µε τα ανωτέρω για την α̟οκατάσταση της 
έλλειψης ή ̟αράλειψης ή ̟ληµµελούς εργασίας, θα ε̟ιβάλλεται ̟οινική ρήτρα ̟οσού έως και 
του 50% της µηνιαίας αµοιβής ̟ρο κρατήσεων, ανάλογα µα την βαρύτητα της ̟ράξεως ή 
̟αραλείψεως κατά την ελεύθερη κρίση της Υ̟ηρεσίας, ̟αρακρατούµενη α̟ό τη µηνιαία 
αµοιβή. Σε ̟ερί̟τωση υ̟οτρο̟ής η ̟ιο ̟άνω ρήτρα δι̟λασιάζεται, της Υ̟ηρεσίας 
διατηρούσης το δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης και κήρυξης του αναδόχου έκ̟τωτου. 

 
 Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να χρησιµο̟οιεί α̟οκλειστικά ̟ροσω̟ικό το ο̟οίο να είναι 

ασφαλισµένο, ειδικευµένο, υγιές, άριστο στην ειδικότητα του. Εγγυάται ότι δεν θα 
α̟ασχολήσει ή θα εκµεταλλευθεί ανήλικους κάτω των 18 ετών σύµφωνα µε την Ελληνική και 
διεθνή νοµοθεσία.  

 
 Ο ανάδοχος έχει υ̟οχρέωση και ευθύνη, να ̟αίρνει όλα τα µέτρα ̟ου ̟ρέ̟ει για την 

ασφάλεια  και υγιεινή του ̟ροσω̟ικού ̟ου α̟ασχολεί για τις εργασίες του στους χώρους της 
ΑΑΗ Α.Ε, για την ̟ρόληψη ατυχηµάτων ή ζηµιών, σε ο̟οιαδή̟οτε ̟ρόσω̟α ή ̟ράγµατα.  

 
 Το ̟ροσω̟ικό του αναδόχου ̟ου α̟ασχολείται στην φύλαξη του σταδίου  κατά τα 

̟ροβλε̟όµενα στην ̟αρούσα , υ̟οχρεούται ̟έραν των άλλων και να εκτελεί κάθε εντολή ̟ου 
αφορά την φύλαξη και ασφάλεια του ανθρώ̟ινου δυναµικού, θεατών, ε̟ισκε̟τών  αλλά και 
των εγκαταστάσεων του σταδίου και ̟ου εκδίδεται α̟ό τις αρµόδιες υ̟ηρεσίες ασφαλείας της 
ΑΑΗ .Α.Ε. ή την διοίκηση αυτού. 

 
 Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να τηρεί τις κείµενες διατάξεις σχετικά µε την ασφάλεια των 

εργαζοµένων και να είναι α̟οκλειστικός και µόνος υ̟εύθυνος  έναντι όλων ̟οινικά, αστικά 
και διοικητικά για κάθε ατύχηµα ̟ου ήθελε συµβεί στο ̟ροσω̟ικό του. ∆ιευκρινίζεται ρητά 
ότι η ΑΑΗ Α.Ε, δεν έχει καµία αστική ή ̟οινική ή ο̟οιαδή̟οτε άλλη ευθύνη για κάθε αξίωση 
εκ µέρους οιουδή̟οτε µισθωτού του αναδόχου και η υ̟οχρέωση της εξαντλείται ̟λήρως µε 
την καταβολή της κατά µήνα αµοιβής του αναδόχου.  

 
 Η Αναθέτουσα Αρχή α̟αλλάσσεται α̟ό κάθε ευθύνη και υ̟οχρέωση α̟ό τυχόν ατύχηµα ή 

α̟ό κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της ̟αρούσας σύµβασης. 
 

 Το α̟ασχολούµενο α̟ό τον ανάδοχο ̟ροσω̟ικού, οφείλει να είναι  ένστολο κατά τα 
̟ροβλε̟όµενα  και άψογο στη συµ̟εριφορά του ̟ρος το λοι̟ό ̟ροσω̟ικό της ΑΑΗ Α.Ε. 
αλλά και ̟ρος τρίτους. Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να αντικαθιστά αµέσως και χωρίς 
αντιρρήσεις και χρονοτριβή κάθε µέλος του ̟ροσω̟ικού του, το ο̟οίο θα κριθεί 
δικαιολογηµένα α̟ό την ∆ιοίκηση της ΑΑΗ Α.Ε ή της αρµόδιας ∆νσης ασφαλείας, ως 
«ακατάλληλο» για ανάρµοστη συµ̟εριφορά ή για ο̟οιονδή̟οτε λόγο, µόλις ειδο̟οιηθεί 
σχετικά,(εγγράφως) α̟ό την ΑΑΗ Α.Ε.  

 Α̟αγορεύεται η αναδοχή α̟ό άλλο ̟ρόσω̟ο ο̟οιονδή̟οτε δικαιωµάτων του εργολή̟τη ̟ου 
θα α̟ορρέουν α̟ό τη σύµβαση ̟ου θα υ̟ογραφεί και η εκχώρηση και ενεχυρίαση 
ο̟οιονδή̟οτε α̟αιτήσεων του εργολή̟τη. 

 
 Για την φύλαξη του σταδίου , θα χρησιµο̟οιείται υ̟οχρεωτικά ̟ροσω̟ικό του αναδόχου και 

όχι άλλης εταιρείας . 
 

 Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε ε̟ιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµ̟οδίζει ̟ράξεις ή 
̟αραλείψεις, ̟ου θα µ̟ορούσαν να έχουν α̟οτέλεσµα αντίθετο ̟ρος το συµφέρον της 
Αναθέτουσας Αρχής 

 
 Ο ανάδοχος εγγυάται ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τους όρους και ̟ροϋ̟οθέσεις της 

̟ροκήρυξης, της σύµβασης και της ̟ροσφοράς του ή ό̟ως θα υ̟οδειχθεί α̟ό την Αναθέτουσα 
Αρχή κατά την εκτέλεση του Έργου 
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 Ο ανάδοχος δεν δύναται να ε̟ικαλεσθεί λόγο ανωτέρας βίας για τη µη εµ̟ρόθεσµη και 
σύµφωνα µε τους όρους της συµβάσεως εκτέλεσης αυτής, ούτε δύναται να α̟αλλαγεί α̟ό τις 
υ̟οχρεώσεις ̟ου τον βαρύνουν α̟ό τη σύµβαση, εάν δεν ε̟ικαλεσθεί και α̟οδείξει τα 
̟εριστατικά της ανωτέρας βίας, εντός 15 εργάσιµων ηµερών  α̟ό τότε ̟ου έλαβαν χώρα τα 
̟εριστατικά αυτά. 

 
 Ο ανάδοχος αναλαµβάνει  την υ̟οχρέωση να µεριµνήσει ώστε να α̟οφύγει ̟ερί̟τωση κενών 

στο ̟ροσω̟ικό του σε ̟ερί̟τωση α̟εργίας του ανωτέρω ̟ροσω̟ικού. 
 

 Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται στην τήρηση βιβλίου διαχείρισης,  κλειδοθήκης ασφαλείας και 
κλειδιών του γυµναστηρίου. Η διάθεση των κλειδιών γίνεται µε χρεο̟ίστωση µετά α̟ό 
έγκριση της δνσης Ασφαλείας . 

 
 Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται στον Έλεγχο και ε̟ιτήρηση των ε̟ι µέρους εγκαταστάσεων, µε 

συχνές ̟ερι̟ολίες εντός της  εσωτερικής ̟εριµέτρου τους και εντός των κτηρίων τους. Κατά τη 
διάρκεια των ̟ερι̟ολιών ο φύλακας θα έχει ασφαλίσει το χώρο φύλαξης του και θα φέρει µαζί 
του φακό και κινητό τηλέφωνο ή ενδοε̟ικοινωνία. 
 

 5. Η ε̟ιχείρηση ̟αροχής υ̟ηρεσιών ασφαλείας υ̟οχρεούται να χρησιµο̟οιεί στολή για το 
α̟ασχολούµενο α̟ό αυτή ̟ροσω̟ικό ασφαλείας. (Αρθρο 2.5 Ν.3707/2008) µε σχετική 
άδεια α̟ό το υ̟ουργείο Εθν.Αµύνης  , η ο̟οία κατατίθεται στα δικαιολογητικά. 
 

 Το ̟ροσω̟ικό ασφαλείας α̟αιτείται να κατέχει άδεια εργασίας Α'  κατηγορίας ανάλογη 
µε τις δραστηριότητες ̟ου ̟ρόκειται να ασκήσει. Η άδεια εργασίας εκδίδεται α̟ό την 
Αστυνοµική ∆ιεύθυνση του νοµού ή τη ∆ιεύθυνση Ασφάλειας του τό̟ου κατοικίας του 
.(Αντίγραφα σχετικών αδειών κατατίθενται κατά την υ̟ογραφή της σύµβασης αναδόχου) 

 
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

 
1. Οι ε̟ιχειρήσεις ̟αροχής υ̟ηρεσιών ασφαλείας υ̟οχρεούνται: 

 α. να φέρουν στην ε̟ωνυµία τους τη φράση «ιδιωτική ε̟ιχείρηση ̟αροχής υ̟ηρεσιών 
ασφαλείας» και στα έγγραφά τους τον αριθµό της άδειας λειτουργίας τους, 

 δ. να εκ̟αιδεύουν το α̟ασχολούµενο ̟ροσω̟ικό ασφαλείας, ανάλογα µε τα καθήκοντα 
̟ου του ανατίθενται, 

 ε. να µην χρησιµο̟οιούν, ιδίως στα αυτοκίνητα και τις µοτοσικλέτες, σήµατα, 
αυτοκόλλητες ή µη ταινίες ή χρωµατισµό, ̟ου καθιστούν την εξωτερική τους εµφάνιση 
όµοια ή ̟αρεµφερή µε εκείνη των µέσων ̟ου χρησιµο̟οιούν τα σώµατα ασφαλείας και 
να µην φέρουν συσκευές ηχητικής ή φωτεινής ̟ροειδο̟οίησης (σειρήνες, φάρους). στ. να 
µην θίγουν, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, τα κάθε είδους συνταγµατικώς 
κατοχυρωµένα δικαιώµατα των ̟ολιτών, 

 ζ. να µην χρησιµο̟οιούν µέσα και µεθόδους ̟ου µ̟ορούν να ̟ροκαλέσουν ζηµία, 
βλάβη, ενόχληση σε τρίτους ή να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των ̟ολιτών. Η 
χρήση σκύλων σε δηµόσιους και γενικά ̟ροσιτούς στο κοινό χώρους, α̟αγορεύεται. Η 
χρήση αυτών ε̟ιτρέ̟εται µόνο στο εσωτερικό των φυλασσόµενων κτιρίων και 
ιδιοκτησιών ή σε ̟ερίκλειστους χώρους, 

 Να υ̟οβάλλουν ανά µήνα στις κατά τό̟ους αστυνοµικές αρχές κατάσταση του 
̟ροσω̟ικού ̟ου α̟ασχολούν στην ̟εριοχή δικαιοδοσίας τους, καθώς και τους χώρους 
διάθεσής του, 

    2. Το ̟ροσω̟ικό ασφαλείας υ̟οχρεούται: 
  Να µην χρησιµο̟οιεί, τον τίτλο «αστυνοµικός» ή λέξεις ή φράσεις ικανές να 

̟αρα̟λανήσουν το κοινό ότι αντι̟ροσω̟εύει δηµόσια αρχή και ιδιαίτερα αστυνοµική, 
 Να γνωστο̟οιεί εντός ̟ροθεσµίας δεκα̟έντε (15) ηµερών στο Αρχηγείο Ελληνικής 

Αστυνοµίας κάθε µεταβολή των αρχικών ̟ροϋ̟οθέσεων χορήγησης της άδειας εργασίας 
̟ου το αφορά. 
 

                                                       ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
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Η διάρκεια του «Έργου» ανέρχεται σε 12 µήνες, και ̟ιο συγκεκριµένα α̟ό την υ̟ογραφή της 

σύµβασης  και  365 ηµέρες µετά την υ̟ογραφή στις  07.30 ώρα. Τυχόν µονοµερή α̟ό ̟λευράς 
ΑΑΗ Α.Ε ̟αράταση της ισχύος της σύµβασης (µέχρι ανάληψης καθηκόντων του νέου αναδόχου) 
κατά τα ̟ροβλε̟όµενα στο κεφάλαιο ΣΥΜΒΑΣΗ και σε καµία ̟ερί̟τωση δεν θα υ̟ερβαίνει το 
ήµισυ του χρόνου διάρκειας, ήτοι τους έξι µήνες. 
 
Ο ̟ροϋ̟ολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ̟οσό των  111.974,40 €  πλέον  του  ΦΠΑ 23 % 
(σύνολο: 137.728,51 €). 
 
Με α̟όφαση του ∆.Σ.ΑΑΗ.ΑΕ και α̟οδοχή α̟ό ̟λευράς ανάδοχο, η σύµβαση αυτή µ̟ορεί να 
ανανεωθεί µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού µε το ίδιο 
αντικείµενο το ο̟οίο ε̟εξεργάζεται η αρµόδιο υ̟ηρεσία της ΑΑΗ Ε ΟΤΑ,  µε τους ίδιους όρους 
και ̟ροϋ̟οθέσεις. 

 
 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 

 Στον διαγωνισµό µµ̟ορούν να συµµετέχουν Φυσικά ή Νοµικά Πρόσω̟α ή Ενώσεις ή 
Κοινο̟ραξίες Φυσικών ή Νοµικών Προσώ̟ων Ιδιωτικού ∆ικαίου της ηµεδα̟ής, ή 
ιδιωτικές εταιρίες, ̟ου α̟οδεδειγµένα λειτουργούν νόµιµα και έχουν εµ̟ειρία στην 
φύλαξη χώρων, κτιρίων και εξο̟λισµού, και  κατέχουν ειδική ̟ρος τούτο άδεια 
λειτουργίας, η ο̟οία εκδίδεται α̟ό τον Προϊστάµενο του Ε̟ιτελείου του Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνοµίας((Ν.2518/97-Ν.3707/2008) και η άδεια αυτή είναι εν ισχύ (5ετία). 

  
 Οι υ̟οψήφιοι θα ̟ρέ̟ει να έχουν εµ̟ειρία τουλάχιστον δύο ετών σε βάθος δεκαετίας, η 

ο̟οία α̟οδεικνύεται µε την ̟ροσκόµιση σχετικών συµβάσεων κανονικά θεωρηµένες. Εάν 
̟ρόκειται για ̟αροχή υ̟ηρεσιών σε φορείς του ∆ηµοσίου ή  ΝΠ∆ , η εµ̟ειρία µ̟ορεί να 
α̟οδειχθεί και µε σχετική βεβαίωση του φορέα στην ο̟οία θα ̟εριγράφεται ̟λήρως η  
̟αρεχόµενη υ̟ηρεσία και η χρονική διάρκεια. 

 
 Στην ̟ερί̟τωση των ενώσεων δεν α̟αιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή 

̟ροκειµένου να υ̟οβάλλουν την ̟ροσφορά. Υ̟οχρεούται όµως να το ̟ράξουν σε 
̟ερί̟τωση ε̟ιλογής ̟ριν την υ̟ογραφή της σχετικής σύµβασης, εφόσον η λήψη ορισµένης 
νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης. Τα  µέλη της ένωσης 
ευθύνονται έκαστος, έναντι της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο 
για την εκτέλεση του έργου. 

 
 Φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο ̟ου συµµετέχει αυτόνοµα ή µαζί µε άλλα φυσικά ή νοµικά 

̟ρόσω̟α στο διαγωνισµό δεν µ̟ορεί να µετέχει σε ̟ερισσότερες της µίας ̟ροσφορές. Στο 
διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί: Όσοι α̟οκλείστηκαν τελεσίδικα α̟ό κά̟οια άλλη ∆ηµόσια 
Υ̟ηρεσία ή Ν.Π.∆.∆. γιατί δεν εκ̟λήρωσαν τις συµβατικές τους υ̟οχρεώσεις. 

 
 ∆ικαίωµα α̟όρριψης ̟ροσφοράς: Η Ε̟ιτρο̟ή αξιολόγησης ̟ροσφορών έχει το δικαίωµα να 

α̟ορρίψει αιτιολογηµένα ̟ροσφορά, ανεξάρτητα α̟ό το στάδιο στο ο̟οίο βρίσκεται ο 
διαγωνισµός. Η για ο̟οιονδή̟οτε λόγο α̟όρριψη ̟ροσφοράς δεν δηµιουργεί κανένα 
δικαίωµα για τον ̟ροσφέροντα. Όλα τα ̟ιστο̟οιητικά ̟ου ζητούνται θα ̟ρέ̟ει να είναι 
̟ρόσφατα ή εντός ορίων ό̟ου ρητά αναφέρονται τέτοια όρια. 
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∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
 Οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις για το ̟εριεχόµενο της ̟αρούσας 
διακήρυξης έως την ̟ροηγουµένη ηµέρα της αξιολόγησης α̟ό την Γενική ∆/νση της ΑΑΗ ΑΕ  ΟΤΑ 
ή την διεύθυνση υγιεινής και ασφάλειας της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. 
 
Η υ̟οβολή ̟ροσφοράς σηµαίνει αυτοδίκαια και ανε̟ιφύλακτη α̟οδοχή α̟ό τον ̟ροσφέροντα όλων 
ανεξαιρέτως των όρων της διακήρυξης.   
 
∆ιευκρινήσεις ̟ου ζητούνται α̟ό την ε̟ιτρο̟ή αξιολόγησης σχετικά µε το ̟εριεχόµενο της 
̟ροσφοράς ̟ρέ̟ει να ̟αραδίδονται εγγράφως στην Ε̟ιτρο̟ή µέσα στο χρονικό διάστηµα ̟ου 
ορίζεται α̟ό αυτήν, διαφορετικά η ̟ροσφορά θα α̟ορρί̟τεται. Σηµειώνεται ότι α̟ό τις 
διευκρινίσεις ̟ου δίνονται σύµφωνα µε τα ̟αρα̟άνω,  λαµβάνονται υ̟όψη µόνον εκείνες ̟ου 
αναφέρονται στα σηµεία ̟ου ζητήθηκαν. 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
         
    Οι ̟ροσφορές µ̟ορούν να α̟οστέλλονται και στη ∆/νση: Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου, Θύρα 1, 
Σ̟ύρου Μουστακλή, Περιοχή Λίντο µε ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο, µε την α̟αραίτητη ̟ροϋ̟όθεση ότι 
αυτές θα ̟αραληφθούν και θα ̟ρωτοκολληθούν µέχρι  και την ηµέρα  διενέργειας του 

διαγωνισµού, το αργότερο µέχρι τις 12:00 ώρα της 16-10-2013 µε ευθύνη του ̟ροσφέροντος  
 
Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: 16-10-2013 ώρα 13:00 στην έδρα της ΑΑΗ Α.Ε. 
 
∆εν λαµβάνονται υ̟όψη ̟ροσφορές ̟ου είτε υ̟οβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ώρα ή ηµέρα είτε 
δεν ̟ρωτοκολλήθηκαν έγκαιρα  στην ̟αρα̟άνω διεύθυνση µε ο̟οιοιδή̟οτε τρό̟ο και αν έχουν 
α̟οσταλεί. Οι ̟ροσφορές αυτές θα ε̟ιστρέφονται στους ̟ροσφέροντες. 
 
Το άνοιγµα των οικονοµικών ̟ροσφορών θα γίνουν την ίδια ηµέρα µετά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής στο διαγωνισµό . Οι υ̟οψήφιοι µ̟ορούν αυτο̟ροσώ̟ως είτε µε 
έγγραφη εξουσιοδότηση να ̟αραστούν στις εργασίες  της ε̟ιτρο̟ής και για τον λόγο αυτό θα 
ενηµερωθούν έγκαιρα. 
 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, δακτυλογραφηµένες και υ̟οχρεωτικά 
στην Ελληνική Γλώσσα. 
  
Στο φάκελο κάθε ̟ροσφοράς ̟ρέ̟ει να αναγράφονται ευκρινώς: 
-  Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα 
-  Ο ̟λήρης τίτλος της Υ̟ηρεσίας ̟ου διενεργεί τον διαγωνισµό 
-  Τα στοιχεία του διαγωνισµού (τίτλος, κ.λ̟.) 
-  Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
-  Τα στοιχεία του α̟οστολέα – ενδιαφερόµενου 
    Μέσα στον φάκελο ̟ροσφοράς το̟οθετούνται όλα τα σχετικά µε την ̟ροσφορά στοιχεία ως 
εξής: 
 
Στον κυρίως φάκελο το̟οθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συµµετοχής. Τα 
οικονοµικά στοιχεία της ̟ροσφοράς το̟οθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον 
κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
 
Η ̟ροσφορά ̟ρέ̟ει να έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την ̟αρούσα διακήρυξη. Ο φάκελος Οικονοµικής 
Προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
  
Η ̟εριεχόµενη οικονοµική ̟ροσφορά θα ̟ρέ̟ει να αναγράφει το ̟οσόν της ̟ροσφοράς αριθµητικά 
και ολογράφως, χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.23 %. 
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Η οικονοµική ̟ροσφορά ̟ρέ̟ει να φέρει την υ̟ογραφή του υ̟οψηφίου αναδόχου. Οι ̟ροσφορές 
̟ρέ̟ει να είναι καθαρογραµµένες χωρίς σβησίµατα, ̟ροσθήκες, διορθώσεις, εάν υ̟άρχει στην 
̟ροσφορά ο̟οιαδή̟οτε διόρθωση αυτή ̟ρέ̟ει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη α̟ό 
τον ̟ροσφέροντα – Αντι̟ροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι ̟ροσφέροντες υ̟οβάλουν µαζί µε την ̟ροσφορά τους, εγκαίρως και ̟ροσηκόντως, ε̟ί ̟οινή 
α̟οκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, (̟ρωτότυ̟α ή αρµοδίως ε̟ικυρωµένα φωτοαντίγραφα 
.)σύµφωνα µε το άρθρο 5α.Β.1 του Π.∆. 118/2007 και τις οικείες διατάξεις, ό̟ως αναλυτικά 
̟εριγράφονται κατωτέρω :( ως ̟ροϋ̟όθεση συµµετοχής στον διαγωνισµό.) 
 
1. Άδεια λειτουργίας ε̟ιχείρησης ̟αροχής υ̟ηρεσιών ασφαλείας (Ν.2518/97) έκδοσης ̟ριν α̟ό τρία 
(3) χρόνια, τουλάχιστον, α̟ό την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (̟ρωτότυ̟ο ή 
ε̟ικυρωµένο αντίγραφο) 

 

2.) Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό σύµφωνη µε τα οριζόµενα στο άρθρο 25 του 
Π.∆. 118/07 , ̟ου ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνει τα ̟αρακάτω στοιχεία : 
 
α) τον αριθµό της διακήρυξης, την ηµεροµηνία του διαγωνισµού και το αντικείµενο του διαγωνισµού 
. 
β) την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση ̟ρέ̟ει να ισχύει τουλάχιστον ε̟ί ένα 
µήνα µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της ̟ροσφοράς ̟ου ζητά 
η διακήρυξη. 
Εγγυήσεις ̟ου δεν ̟εριέχουν όλα τα κατωτέρω αναγκαία στοιχεία, α̟ορρί̟τονται ως 
α̟αράδεκτες 
 
Τα αναγκαία στοιχεία είναι : 
- η ανάληψη υ̟οχρέωσης α̟ό το ̟ιστωτικό ίδρυµα να καταβάλλει ορισµένο 
̟οσό µετά α̟ό α̟λή έγγραφη ειδο̟οίηση εκείνου ̟ρος τον ο̟οίο 
α̟ευθύνεται. 
- o αριθµός της διακήρυξης 
-το ̟οσόν ̟ου καλύ̟τει η εγγύηση 
- η ηµεροµηνία έκδοσής της 
-τα στοιχεία του ̟ροµηθευτή υ̟έρ του ο̟οίου εκδίδεται 
 
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής ̟έραν των αναγκαίων στοιχείων µ̟ορούν 
να καλύ̟τονται εκ των υστέρων εντός ̟ροθεσµίας 5 ηµερών α̟ό την έγγραφη 
ειδο̟οίηση του αναδόχου  α̟ό την ε̟ιτρο̟ή αξιολόγησης του διαγωνισµού. 
 
Η εγγυητική ε̟ιστολή εκδίδεται υ̟έρ του συµµετέχοντος για τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό και 
την υ̟ογραφή της οικείας σύµβασης, σε ̟ερί̟τωση κατακύρωσης του α̟οτελέσµατος του 
διαγωνισµού . 
Η εγγυητική ε̟ιστολή θα αντιστοιχεί σε ̟οσοστό 5% ε̟ί της συνολικής ̟ροϋ̟ολογιζόµενης δα̟άνης, 
ήτοι ̟οσό  6.678,00 € σε ̟ερί̟τωση ̟ροσφοράς όλων των ζητουµένων υ̟ηρεσιών . 
 Σε ̟ερί̟τωση ̟ροσφοράς µέρους των ζητουµένων υ̟ηρεσιών η εγγυητική ε̟ιστολή θα 
αντιστοιχεί σε ̟οσοστό 5% ε̟ί της συνολικής ̟ροσφοράς . 
Οι εγγυητικές ε̟ιστολές εκδίδονται α̟ό ̟ιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα Νοµικά Πρόσω̟α, ̟ου 
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρω̟αϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το 
δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυ̟ωµένα στην Ελληνική, 
θα συνοδεύονται α̟ό ε̟ίσηµη µετάφραση. 
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο υ̟οψήφιος δεν ανακηρυχθεί ανάδοχος η εγγύηση συµµετοχής  ε̟ιστρέφοντα 
σ’ αυτόν µετά την κατακύρωση του διαγωνισµού. 
Για τις ενώσεις/ κοινο̟ραξίες το ̟οσό της εγγυητικής ε̟ιστολής συµµετοχής µ̟ορεί να καλύ̟τεται 
είτε µε µία είτε µε το άθροισµα ̟ερισσοτέρων εγγυητικών ε̟ιστολών των συµµετεχόντων στην 
κοινο̟ραξία ή ένωση. Κάθε µία όµως α̟ό αυτές ̟ρέ̟ει να αναφέρει ότι 
καλύ̟τει τις υ̟οχρεώσεις όλων των συµµετεχόντων α̟ό την συµµετοχή τους στον διαγωνισµού. 
Προ της υ̟ογραφής της σύµβασης ο ανάδοχος στον ο̟οίο κατακυρώθηκε το α̟οτέλεσµα 
του διαγωνισµού είναι υ̟οχρεωµένος να ̟ροσκοµίσει νέα εγγυητική ε̟ιστολή ίση µε το 10% 
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της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ σαν εγγύηση για την καλή εκτέλεση της 

σύµβασης, η ο̟οία θα ε̟ιστραφεί µετά την λήξη της σύµβασης και ύστερα α̟ό εκκαθάριση 
των τυχόν α̟αιτήσεων α̟ό τους δύο συµβαλλόµενους. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ̟εριλαµβάνει εκτός των ̟ροϋ̟οθέσεων της ̟αρ. 3 του άρθρου 25 του 
Π.∆/τος 118/07 και την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της σύµβασης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης 
̟ρέ̟ει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει µέχρι ε̟ιστροφής της στην Τρά̟εζα. 
Η εγγύηση συµµετοχής ε̟ιστρέφεται στον ̟ροµηθευτή αφού ̟ροσκοµίσει την εγγύηση 
καλής εκτέλεσης και µέσα σε ̟έντε (5) ηµέρες α̟ό την υ̟ογραφή της σύµβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα ε̟ιστραφεί στον ανάδοχο µετά το τέλος της σύµβασης για κάθε 
υ̟ηρεσία και ύστερα α̟ό εκκαθάριση των τυχόν α̟αιτήσεων α̟ό τους δύο συµβαλλόµενους . 
Οι χωρίς εγγύηση ή χωρίς την ̟ροβλε̟όµενη εγγύηση ̟ροσφορές α̟ορρί̟τονται α̟ό την 
ε̟ιτρο̟ή διενέργειας του διαγωνισµού ως α̟αράδεκτες. 
 
3.Υ̟εύθυνη δήλωση του ν.1599/1986(Α΄75), η ο̟οία θα ̟ρέ̟ει να έχει ως ηµεροµηνία σύνταξης και 
υ̟ογραφής, την ηµεροµηνία κατάθεσης της ̟ροσφοράς. Ε̟ίσης θα ̟ρέ̟ει να είναι υ̟ογραµµένη α̟ό 
τον ̟ροσφέροντα ή τον νοµίµως εξουσιοδοτηµένο εκ̟ρόσω̟ο του και ε̟ι̟ροσθέτως, νοµίµως 
θεωρηµένη για το γνήσιο της υ̟ογραφής, στην ο̟οία : 
 
α. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον ο̟οίο συµµετέχουν 
β. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υ̟οβολής της ̟ροσφοράς τους,: 
 
Όταν ο ̟ροσφέρων είναι φυσικό ̟ρόσω̟ο ή ε̟ιτηδευµατίας : 
 
δηλώνει ότι  δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη α̟όφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση 
της ε̟αγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για κά̟οιο α̟ό τα ακόλουθα ̟ροβλε̟όµενα αδικήµατα : 
- συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση 
- δωροδοκία 
- α̟άτη 
- νοµιµο̟οίηση εσόδων α̟ό ̟αράνοµες δραστηριότητες 
- υ̟εξαίρεση , εκβίαση, ̟λαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεωκο̟ία. 
 
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο ̟ροσφέρων είναι νοµικό ̟ρόσω̟ο, υ̟εύθυνη δήλωση ̟ερί µη καταδίκης µε 
αµετάκλητη α̟όφαση για κά̟οιο α̟ό τα αδικήµατα του ̟αρα̟άνω εδαφίου, υ̟οβάλλουν : 
 
α) οι διαχειριστές όταν το νοµικό ̟ρόσω̟ο είναι Ο.Ε. , Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. 
β) ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο διευθύνων σύµβουλος όταν το νοµικό ̟ρόσω̟ο είναι Α.Ε. 
γ) σε κάθε άλλη ̟ερί̟τωση νοµικού ̟ροσώ̟ου, οι νόµιµοι εκ̟ρόσω̟οί του 
 
Όταν ο ̟ροσφέρων είναι συνεταιρισµός η ως άνω υ̟εύθυνη δήλωση του ̟αρόντος υ̟οβάλλεται 
α̟ό τον Πρόεδρο του Συνεταιρισµού 
 
Όταν ο ̟ροσφέρων είναι ένωση ̟ροµηθευτών / κοινο̟ραξία η δήλωση του ̟αρόντος αφορά κάθε 
µέλος σύµφωνα µε τα ανωτέρω ̟ου συµµετέχει στην ένωση ή κοινο̟ραξία δεν τελούν σε ̟τώχευση ή 
σε διαδικασία κήρυξης ̟τώχευσης: ∆ηλώνουν ότι: 
 
α είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως ̟ρος τις υ̟οχρεώσεις της ̟ου αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και ε̟ικουρικής) και ως ̟ρος τις φορολογικές 
υ̟οχρεώσεις της . 

β είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Ε̟ιµελητήριο κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. 
γ δεν τελούν υ̟ό κοινή εκκαθάριση του κ. ν 2190/1920, ό̟ως εκάστοτε ισχύει , ή ειδική 

εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α΄101), ό̟ως εκάστοτε ισχύει , ή άλλες ανάλογες καταστάσεις ( 
µόνο για αλλοδα̟ά νοµικά ̟ρόσω̟α ) και ε̟ίσης , ότι δεν τελούν υ̟ό διαδικασία έκδοσης 
α̟όφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υ̟ό ανάλογες 
καταστάσεις ( µόνο για αλλοδα̟ά νοµικά ̟ρόσω̟α ) 
ότι η ̟ροσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της ̟αρούσας διακήρυξης της ο̟οίας 
έλαβαν γνώση και α̟οδέχονται ανε̟ιφύλακτα 

γ ότι δεν έχουν α̟οκλεισθεί α̟ό άλλους διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου 
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4.Φορολογική , δηµοτική και ασφαλιστική ενηµερότητα (ΙΚΑ ΟΑΕΕ)(Κατά την υ̟ογραφή της 
σύµβασης) 
 
5.Υ̟εύθυνη ∆ήλωση ν.1599/1986(Α΄75), η ο̟οία θα ̟ρέ̟ει να έχει ως ηµεροµηνία σύνταξης και 
υ̟ογραφής, την ηµεροµηνία κατάθεσης της ̟ροσφοράς στην ο̟οία θα δηλώνεται α̟ό τον 
̟ροσφέροντα ότι α̟αρέγκλιτα τηρεί τις διατάξεις της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νοµοθεσίας , 
δηλαδή, καταβάλλει τις νόµιµες α̟οδοχές στο ̟ροσω̟ικό ̟ου α̟ασχολεί , ότι οι α̟οδοχές αυτές δεν 
είναι κατώτερες των ̟ροβλε̟οµένων α̟ό την οικεία Σ.Σ.Ε , τηρεί το νόµιµο ωράριο α̟ασχόλησης , 
τους κανόνες ασφαλιστικής κάλυψης , τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων και 
̟ρόληψης του ε̟αγγελµατικού κινδύνου. 
Τα άνω θα α̟οτελέσουν και όρο της σχετικής σύµβασης ̟ου θα υ̟ογραφεί µε την εταιρία . 
Σε ̟ερί̟τωση δε ̟ου δια̟ιστωθεί ̟αράβαση των ανωτέρω θα καταγγέλλεται η σύµβαση µε την 
ανάδοχο εταιρεία. 
 
6.Ε̟ικυρωµένο αντίγραφο ασφαλιστηρίου συµβολαίου α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι οι 
εργαζόµενοι καλύ̟τονται ασφαλιστικά για υλικές ζηµιές ή και σωµατικές βλάβες.(κατά την 
υ̟ογραφή της σύµβασης). 
 
7., Ετήσια κατάσταση του ̟ροσω̟ικού ̟ου α̟ασχολεί στην ο̟οία αναφέρεται η ειδικότητα και το 
ωράριο, θεωρηµένη α̟ό την αρµόδια Αρχή (Ε̟ιθεώρηση Εργασίας) µαζί ε̟ικυρωµένα α̟ό την 

ΕΛ.ΑΣ. αντίγραφα των αδειών εργασίας του ̟ροσω̟ικού εν ισχύ ,  καθώς και ατοµικές καταστάσεις 
σε ̟ερί̟τωση νέων ̟ροσλήψεων µέχρι και τον ̟ροηγούµενο της διεξαγωγής του διαγωνισµού µήνα , 
α̟ό τις ο̟οίες θα ̟ροκύ̟τει ότι κατά το ̟ροηγούµενο διάστηµα α̟ασχολούσε ταυτόχρονα 

,τουλάχιστον  ∆έκα (10) υ̟αλλήλους στον κλάδο της φύλαξης. 
 
  
8. Κατάλογο των κυριοτέρων υ̟ηρεσιών φύλαξης :  ̟ου ̟ραγµατο̟οίησαν κατά τα τρία 
(3) ̟ροηγούµενα έτη (2011, 2012,2013 ) µε τα αντίστοιχα ̟οσά, ηµεροµηνίες και τους δηµόσιους 
ή ιδιωτικούς φορείς α̟οδέκτες των υ̟ηρεσιών α̟ό τον ο̟οίο θα ̟ροκύ̟τει ότι έχει αναλάβει 
τρία (3) τουλάχιστον ̟αρόµοια  µε το υ̟όψη έργα φύλαξης . 
 
Στα ̟αρα̟άνω έργα συµ̟εριλαµβάνονται και τυχόν συµβάσεις οι ο̟οίες είναι σε ισχύ για το 
σύνολο του χρόνου , έστω και εάν λήγουν µετά την ολοκλήρωση του διαγωνισµού. 
 
Για την α̟όδειξη της εµ̟ειρίας για συµµετοχή σε ̟αρόµοια έργα  υ̟οβάλλονται: 
1. Βεβαιώσεις ή ̟ιστο̟οιητικά α̟ό το ∆ηµόσιο, το̟ική αυτοδιοίκηση ΝΠ∆∆ & ΝΠΙ∆ 
2. Αντίγραφα των συµβάσεων, τόσο α̟ό δηµόσιες συµβάσεις , όσο και α̟ό ιδιώτες, 

αντίγραφα τιµολογίων ή άλλων α̟οδεικτικών στοιχείων , κατάλληλα ε̟ικυρωµένων. 
3. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης α̟ό δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς. 
  
Η ̟αροχή α̟οδεικνύεται εάν ο α̟οδέκτης είναι δηµόσια αρχή, µε ̟ιστο̟οιητικά τα ο̟οία 
έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί α̟ό την αρµόδια αρχή και εάν ο α̟οδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας µε 
τα αντίστοιχα ̟αραστατικά (τιµολόγια κ.λ.̟.) συνοδευµένα α̟ό βεβαιώσεις των φορέων , ό̟ου 
θα ̟ιστο̟οιείται η καλή, εκ µέρους του διαγωνιζόµενου, ̟αροχή υ̟ηρεσιών φύλαξης.  
 
  ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
9. «Για την α̟οφυγή αθέµιτου ανταγωνισµού µεταξύ των συµµετασχόντων , µε συνέ̟εια την µη 

εφαρµογή της υφιστάµενης εργατικής νοµοθεσίας , η οικονοµική ̟ροσφορά θα συνοδεύεται α̟ό 

αντίγραφο της ισχύουσας συλλογικής ή άλλης σύµβασης εργασίας στην ο̟οία υ̟άγονται οι 

εργαζόµενοι της υ̟οψήφιας αναδόχου ε̟ιχείρησης.(Εντός του φακέλου οικονοµικής ̟ροσφοράς) 

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό την ̟ροσφορά ότι , η ̟ροσφερόµενη οικονοµική 
̟ροσφορά( σε τιµές ανθρω̟οώρας) δεν ̟εριλαµβάνει εύλογο ̟οσοστό διοικητικού 
κόστους λειτουργίας της , αναλωσίµων , εργολαβικού κέρδους, νόµιµων υ̟έρ του 
δηµοσίου και τρίτων κρατήσεις ή ο υ̟οψήφιος δεν ̟αρέχει ̟λήρη και αναλυτική 
αιτιολόγηση του συγκεκριµένου όρου ή τίθενται ̟ροϋ̟οθέσεις , δεν θα ζητηθούν 
̟εραιτέρω διευκρινήσεις και η οικονοµική ̟ροσφορά θα α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτή.» 
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Στην οικονοµική ̟ροσφορά  αναγράφεται η τιµή ̟αροχής υ̟ηρεσιών ανά  (ανθρω̟ο)ώρα για όλες 
τις υ̟ηρεσίες σε συνδυασµό µε τις βάρδιες ̟ου ζητούνται. 
 Οι τιµές αυτές συµ̟εριλαµβάνουν και τις ό̟οιες κρατήσεις και θα είναι σε € ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού. 
Η αναγραφή της τιµής σε € µ̟ορεί να γίνει µέχρι δύο (2) δεκαδικά ψηφία 
 
9.Νοµιµο̟οιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος,   Ό̟ως: 
 
Ι/ για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε 
-ΦΕΚ ∆ηµοσίευσης του Καταστατικού Σύστασης της Α.Ε 
-ΦΕΚ ∆ηµοσίευσης του ισχύοντος Καταστατικού της ΑΕ 
-Πρόσφατη Βεβαίωση της αρµόδιας διοικητικής αρχής ̟ερί των τρο̟ο̟οιήσεων ή µη του 
καταστατικού και µη λύσεως της εταιρείας . 
 
ΙΙ/ για διαγωνιζόµενους µε µορφή Ε.Π.Ε 
-ΦΕΚ ∆ηµοσίευσης του Καταστατικού Σύστασης της ΕΠΕ 
-ΦΕΚ ∆ηµοσίευσης του ισχύοντος Καταστατικού της ΕΠΕ 
-Πρόσφατο ̟ιστο̟οιητικό του οικείου ̟ρωτοδικείου για τις τυχόν τρο̟ο̟οιήσεις ή µη του 
καταστατικού και µη λύσεως της εταιρείας . 
 
ΙΙΙ/ για διαγωνιζόµενους µε µορφή Ο.Ε και Ε.Ε 
-Καταστατικό Σύστασης της Ο.Ε και Ε.Ε 
-Ισχύον καταστατικό της Ο.Ε και Ε.Ε (ε̟ικυρωµένα νοµίµως) 
-Πρόσφατο ̟ιστο̟οιητικό του οικείου ̟ρωτοδικείου για τις τυχόν τρο̟ο̟οιήσεις ή µη του 
καταστατικού σύστασης και µη λύσεως της εταιρείας . 
 
ΙV/ για φυσικά ̟ρόσω̟α-ε̟ιτηδευµατίες 

- Βεβαίωση έναρξης εργασιών –ε̟ιτηδεύµατος α̟ό αρµόδια ∆.Ο.Υ 
(ε̟ικυρωµένο φωτοαντίγραφο) . 
 
10. Βεβαιώσεις – ̟ιστο̟οιητικά α̟ό τις αρµόδιες δικαστικές κ.λ.̟. αρχές ,  ότι δεν τελούν υ̟ό 
κοινή εκκαθάριση του κ. ν 2190/1920, ό̟ως εκάστοτε ισχύει , ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 
(Α΄101), ό̟ως εκάστοτε ισχύει , ή άλλες ανάλογες καταστάσεις ( µόνο για αλλοδα̟ά νοµικά ̟ρόσω̟α 
) και ε̟ίσης , ότι δεν τελούν υ̟ό διαδικασία έκδοσης α̟όφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των 
ανωτέρω νοµοθετηµάτων, κατά την υ̟ογραφή της σύµβασης µε τον ανάδοχο. 
 
Αν α̟ό το καταστατικό των ανωτέρω εταιρειών δεν ̟ροκύ̟τει ευθέως το δικαίωµα υ̟ογραφής , 
̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίσουν ο̟οιαδή̟οτε άλλα στοιχεία και έγγραφα α̟ό τα ο̟οία να ̟ροκύ̟τουν 
̟οιος είναι ο νόµιµος εκ̟ρόσω̟ος. 
 
11.  Άδεια α̟ό το Γενικό Ε̟ιτελείο Εθνικής Άµυνας για την έγκριση της στολής ̟ροσω̟ικού φύλαξης 
(̟ρωτότυ̟ο ή ε̟ικυρωµένο αντίγραφο)) 
 
 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  
 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής αναδόχου σε αυτόν και της διενέργειάς του 
έως και την κατακυρωτική α̟όφαση ε̟ιτρέ̟εται ένσταση-̟ροσφυγή για λόγους νοµιµότητας και 
ουσίας (ενδικοφανής ̟ροσφυγή), ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στο άρθρο 15 του Π.∆/τος 118/2007 (ΦΕΚ 
150/Α/10-7-2007). 
Για το ̟αραδεκτό της άσκησης ένστασης, σύµφωνα µε τις ̟αραγράφους 1 και 2 του άρθρου 15 του 
Π.∆/τος 118/2007, ̟ροσκοµίζεται ̟αράβολο  ή α̟οδεικτικό  κατάθεσης υ̟έρ της ΑΑΗ Α.Ε., ̟οσού 
1.000 € . ( το 0,10 ε̟ί τοις εκατό (0,10%) ε̟ί της ̟ροϋ̟ολογισµένης αξίας του υ̟όψη έργου , το ύψος 
του ο̟οίου δεν µ̟ορεί να είναι µικρότερο των χιλίων  € (1.000) και µεγαλύτερο των ̟έντε χιλιάδων  
(5.000) ευρώ.  
Το ̟αράβολο α̟οτελεί  έσοδο της εταιρίας ΑΑΗ .Α.Ε.  

ΣΥΜΒΑΣΗ 
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Η σύµβαση ̟ου θα υ̟ογραφεί θα καταρτισθεί στην Ελληνική γλώσσα µε βάση το σχετικό υ̟όδειγµα 
της ̟αρούσας, την ̟ροσφορά του αναδόχου και την διακήρυξη και θα διέ̟εται α̟ό το Ελληνικό 
∆ίκαιο. 
Η σύµβαση θα έχει ισχύ α̟ό την ηµεροµηνία υ̟ογραφής της και µ̟ορεί να ̟αρατείνεται, µετά τον 
̟ρώτο χρόνο ισχύος της, µέχρι 6 µήνες µε τους ίδιους όρους. 
 
Προκειµένου να ̟αραταθεί ο χρόνος ισχύος της σύµβασης, η εταιρία  θα ειδο̟οιεί έγγραφα τον 
ανάδοχο, ένα (1) µήνα ̟ριν α̟ό τη λήξη της αρχικής ετήσιας ισχύος της σύµβασης ή των ανανεώσεών 
της, για το χρονικό διάστηµα της ̟αράτασης. 
 
Οµοίως, ο ανάδοχος σε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν ε̟ιθυµεί την ̟αράταση ισχύος της σύµβασης, 
υ̟οχρεούται να ειδο̟οιήσει εγγράφως Την ΑΑΗ Α.Ε. τουλάχιστον  ένα(1) µήνα ̟ριν α̟ό τη λήξη 
της αρχικής ισχύος της σύµβασης ή των ανανεώσεών της. 
 

ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
 
Ο ανάδοχος ̟ου δεν ̟ροσέρχεται µέσα στην ̟ροθεσµία ̟ου του ορίστηκε, να υ̟ογράψει την σχετική 
σύµβαση κηρύσσεται υ̟οχρεωτικά έκ̟τωτος α̟ό την ανάθεση ̟ου έγινε στο όνοµα του και α̟ό κάθε 
δικαίωµα ̟ου α̟ορρέει α̟ό αυτήν µε α̟όφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΑΑΗ Α.Ε., ύστερα 
α̟ό γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, το ο̟οίο υ̟οχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο ̟ρος 
̟αροχή εξηγήσεων κατά το άρθρο 20 του ισχύοντος Συντάγµατος, ε̟ιβάλλονται αθροιστικά ή 
διαζευκτικά οι ̟αρακάτω κυρώσεις: 
 
α) Κατά̟τωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης κατά 
̟ερί̟τωση. 
β) Ανάθεση της φύλαξης σε βάρος του έκ̟τωτου είτε α̟ό τους υ̟όλοι̟ους συµµετέχοντες ̟ου είχαν 
λάβει µέρος στο διαγωνισµό, είτε µε ε̟ανάληψη του διαγωνισµού είτε µε δια̟ραγµάτευση. Κάθε 
άµεση ή έµµεση ̟ροκαλούµενη ζηµία ή το τυχόν διαφέρον ̟ου θα ̟ροκύψει καταλογίζεται σε βάρος 
του έκ̟τωτου ̟ροµηθευτή. 
γ) Προσωρινός ή οριστικός α̟οκλεισµός του αναδόχου α̟ό το σύνολο ή µέρος των ̟ροµηθειών των 
φορέων ̟ου αναφέρονται στο ̟εδίο εφαρµογής του Ν.2286/95. 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Στον ανάδοχο ̟ου θα κατακυρωθεί το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού α̟οστέλλεται σχετική έγγραφη 
ανακοίνωση µε α̟όδειξη µε την ο̟οία καλείται να ̟ροσέλθει µέσα σε δεκα̟έντε (15) ηµέρες α̟ό την 
ηµεροµηνία κοινο̟οίησης της ανακοίνωσης για την υ̟ογραφή της σχετικής σύµβασης, 
̟ροσκοµίζοντας ̟ρο της υ̟ογραφής της εν λόγω σύµβασης εγγυητική ε̟ιστολή καλής εκτέλεσης 

ίση µε το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., ο ο̟οία θα ε̟ιστραφεί µετά την λήξη 
της σύµβασης και ύστερα α̟ό την εκκαθάριση των τυχών α̟αιτήσεων α̟ό τους δύο 
συµβαλλόµενους. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ̟εριλαµβάνει εκτός των ̟ροϋ̟οθέσεων της ̟αρ. 3 του άρθρου 25 του Π.∆ 
118/07. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης ̟ρέ̟ει να είναι αορίστου, δηλαδή θα ισχύει µέχρι ε̟ιστροφής 
της στην Τρά̟εζα.  

Η εν λόγω εγγυητική ε̟ιστολή ̟ρέ̟ει να ̟ροβλέ̟ει ότι σε ̟ερί̟τωση κατά̟τωσης της το 
οφειλόµενο ̟οσό υ̟όκειται στο κατά ̟ερί̟τωση νόµιµο τέλος χαρτοσήµου. Στις ίδιες ε̟ιβαρύνσεις 
υ̟όκειται και το τυχόν οφειλόµενο ̟οσό λόγω ε̟ιβολής ̟ροστίµου. 
Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης ̟ου 
ακολουθεί έχει α̟οδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 

Η τιµή της οικονοµικής ̟ροσφοράς ̟ου θα συµβασιο̟οιηθεί  θα καλύ̟τει όλες τις δα̟άνες 
του εργολάβου για το ̟ροβλε̟όµενο χρονικό διάστηµα για τις υ̟ηρεσίες ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στην 
διακήρυξη και τις κείµενες διατάξεις. Θα συµ̟εριλαµβάνονται όλες οι δα̟άνες α̟αραίτητες για την 
α̟οζηµίωση του ̟ροσω̟ικού(εργοδοτικές εισφορές, ε̟ιδόµατα εορτών και αδείας, νυχτερινή 
εργασία.) 

Η ΑΑΗ Α.Ε. έχει το δικαίωµα να αναθέτει στον ανάδοχο ̟ρόσθετες  εργασίες , σε ̟οσοστό 
µέχρι 20% ε̟ί του συνολικού αριθµού των ανθρω̟οωρών ή του χωρίς ΦΠΑ  συµβασιο̟οιηµένου 
̟οσού , για κάλυψη ̟ρόσθετων ή έκτακτων  αναγκών φύλαξης σε ̟εριοχές αρµοδιότητας της 
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ΑΑΗ.ΑΕ.ΣΕ τέτοια ̟ερί̟τωση είναι αναγκαία η ̟ρόσληψη του ε̟ι̟λέον ικανού και α̟αραίτητου 
̟ροσω̟ικού α̟ό ̟λευράς αναδόχου εταιρίας µε τις ίδιες ̟ροϋ̟οθέσεις µε το υ̟άρχον ̟ροσω̟ικό. 
Η κοστολόγηση των υ̟ηρεσιών αυτών θα γίνει στην βάση της τιµής ανθρω̟οώρας ̟ου έχει ήδη 
κατακυρωθεί στον ανάδοχο , ε̟ί του αριθµού των α̟αιτούµενων ανθρω̟οωρών εργασίας. 
Η άρνηση ή αδυναµία κάλυψης τέτοιων αναγκών , έχει ως συνέ̟εια την κατά̟τωση της εγγυητικής 
καλής εκτέλεσης , υ̟έρ της ΑΑΗ Α.Ε. 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΩΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ –∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΘΡΟΥ 6 
ΠΑΡ 2 Π.∆ 118/07 
Ο συµµετέχων, στον ο̟οίο έγινε η ανακοίνωση ανάδειξης του ως µειοδότη και ̟ρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση, οφείλει, εντός ̟ροθεσµίας δεκα̟έντε (15) ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδο̟οίησης και την ̟αραλαβή της, να υ̟οβάλλει σε σφραγισµένο φάκελο, τα 
̟αρακάτω δικαιολογητικά και τα ο̟οία α̟οσφραγίζονται και ελέγχονται α̟ό την ε̟ιτρο̟ή 

διενέργειας του διαγωνισµού και θα ενηµερωθούν όλοι οι συµµετέχοντες ε̟ί της ακριβούς 
ηµεροµηνίας και ώρας ̟ροκειµένου για την ̟αράστασή τους. 
Εάν ο ανάδοχος στον ο̟οίο έγινε η ανακοίνωση δεν ̟ροσκοµίσει τα κατωτέρω δικαιολογητικά ή 
α̟οδειχθεί κατά την διαδικασία του ελέγχου ότι δεν ̟ληροί τις ̟ροϋ̟οθέσεις, η ε̟ιτρο̟ή διενέργειας 
ενηµερώνει σχετικά εγγράφως την αρµόδια υ̟ηρεσία της ΑΑΗ Α.Ε. και η διαδικασία 
ε̟αναλαµβάνεται µε ̟ρόσκληση του δεύτερου υ̟οψηφίου κατά σειρά κατάταξης και ούτω κάθ΄εξής .  
Αν κανένας α̟ό τους αναδειχθέντες µειοδότες δεν ̟ροσκοµίσει ένα ή ̟ερισσότερα α̟ό τα έγγραφα 
και δικαιολογητικά  ̟ου α̟αιτούνται  η ο αριθµός των υ̟οψηφίων είναι µικρότερος του ελαχίστου  , 
ο διαγωνισµός κηρύσσεται άγονος 
 
α. Φυσικά ̟ρόσω̟α 
 
1)  Α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, ̟ριν α̟ό την 

κοινο̟οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο̟οίησης, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι δεν 
έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική α̟όφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση 
της ε̟αγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για κά̟οιο α̟ό τα αδικήµατα της υ̟εξαίρεσης, 
της α̟άτης, της εκβίασης, της ̟λαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 
δόλιας χρεοκο̟ίας, συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, αδίκηµα σχετικό µε νοµιµο̟οίηση 
εσόδων α̟ό ̟αράνοµες δραστηριότητες . 

2) Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής Αρχής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου , ̟ριν α̟ό την κοινο̟οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο̟οίησης, α̟ό το ο̟οίο να 
̟ροκύ̟τει ότι δεν τελούν σε ̟τώχευση και, ε̟ίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 
̟τώχευσης . 

3) Πιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται α̟ό αρµόδια κατά ̟ερί̟τωση αρχή, α̟ό το ο̟οίο να 
̟ροκύ̟τει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδο̟οίησης , είναι ενήµεροι ως ̟ρος τις 
υ̟οχρεώσεις τους ̟ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (εργοδοτών και 
εργαζοµένων) . 

4)  Πιστο̟οιητικό ότι , κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδο̟οίησης , είναι ενήµεροι ως 
̟ρος τις φορολογικές υ̟οχρεώσεις (φορολογική και ∆ηµοτική  ενηµερότητα) σε ̟ρωτότυ̟ο 
φωτοαντίγραφο ε̟ικυρωµένο . 
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η ε̟ιχείρηση είναι εγκαταστηµένη στην αλλοδα̟ή, τα δικαιολογητικά των 
̟αρα̟άνω ̟ερι̟τώσεων (2),(3) και (4) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της 
χώρας ̟ου είναι εγκατεστηµένοι, α̟ό την ο̟οία και εκδίδεται το σχετικό ̟ιστο̟οιητικό. 

5) Πιστο̟οιητικό του οικείου Ε̟ιµελητηρίου, µε το ο̟οίο θα ̟ιστο̟οιείται αφενός η εγγραφή 
τους σ’ αυτό και το ειδικό ε̟άγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και 
αφετέρου ότι εξακολουθούν να ̟αραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της ε̟ίδοσης της ως άνω 
έγγραφης ειδο̟οίησης . 

 
β. αλλοδα̟οί : 
 
1) Α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητική ή δικαστικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, ̟ριν α̟ό την 
κοινο̟οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο̟οίησης, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι δεν έχουν 
καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική α̟όφαση για αδίκηµα, σχετικό µε την άσκηση της  
ε̟αγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για κά̟οιο α̟ό τα αδικήµατα της υ̟εξαίρεσης, της 
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α̟άτης, της εκβίασης, της ̟λαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεωκο̟ίας, συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, αδίκηµα σχετικό µε την νοµιµο̟οίηση 
εσόδων α̟ό ̟αράνοµες δραστηριότητες . 

2)  Πιστο̟οιητικό της κατά ̟ερί̟τωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου ̟ριν α̟ό την κοινο̟οίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδο̟οίησης, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι δεν τελούν σε ̟τώχευση, και ότι δεν 
τελούν σε διαδικασία κήρυξης ̟τώχευσης. 

3)  Πιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται α̟ό αρµόδια κατά ̟ερί̟τωση αρχή, α̟ό το ο̟οίο να 
̟ροκύ̟τει ότι ,κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδο̟οίησης ,είναι ενήµεροι ως ̟ρος τις 
υ̟οχρεώσεις τους ̟ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (εργοδοτών και 
εργαζοµένων ), µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας ̟ου είναι εγκατεστηµένοι, α̟ό 
την ο̟οία και εκδίδεται το σχετικό ̟ιστο̟οιητικό, και το ο̟οίο να ισχύει τουλάχιστον κατά 
την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού . 

4)  Πιστο̟οιητικό ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδο̟οίησης , είναι ενήµεροι ως ̟ρος 
τις φορολογικές υ̟οχρεώσεις τους (φορολογική και δηµοτική  ενηµερότητα) σε ̟ρωτότυ̟ο ή 
φωτοαντίγραφο ε̟ικυρωµένο , το ο̟οίο εκδίδεται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της 
χώρας ̟ου είναι εγκατεστηµένοι, α̟ό την ο̟οία και εκδίδεται το σχετικό ̟ιστο̟οιητικό. 

5) Πιστο̟οιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, α̟ό το ο̟οίο να 
̟ροκύ̟τει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Ε̟ιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες 
ε̟αγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και ότι 
εξακολουθούν να ̟αραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την ε̟ίδοση της ως άνω έγγραφης 
ειδο̟οίησης. 

6)          Ονοµαστική κατάσταση του ̟ροσω̟ικού ̟ου θα διαθέσει για τις ανάγκες φύλαξης µαζί µε τα  
ακριβή αντίγραφα των εν ισχύ αδειών εργασίας και στα ο̟οία θα φαίνεται η ηµεροµηνία 
λήξης των αδειών αυτών.Εάν κά̟οια α̟ό τις άδειες του ̟ροσω̟ικού αυτού λήξει εντός του 
χρόνου διάρκειας της σύµβασης και δεν έχει ανανεωθεί  , τότε το άτοµο αυτό αντικαθίσταται 
. 

               Στην κατάσταση αυτή θα φαίνονται και τα ̟λήρη στοιχεία του υ̟εύθυνου για την 
ε̟ιχείρηση ως και το βιογραφικό του σηµείωµα. 

 
γ. Τα νοµικά ̟ρόσω̟α ηµεδα̟ά ή αλλοδα̟ά 
 
1)  Α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου για τα ηµεδα̟ά νοµικά ̟ρόσω̟α ή τα αλλοδα̟ά, έκδοσης 

του τελευταίου τριµήνου, το ο̟οίο να ισχύει ̟ριν α̟ό την κοινο̟οίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδο̟οίησης , α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη 
δικαστική α̟όφαση, για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της ε̟αγγελµατικής τους 
δραστηριότητας ή για κά̟οιο α̟ό τα αδικήµατα της υ̟εξαίρεσης, της α̟άτης, της εκβίασης, 
της ̟λαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκο̟ίας, συµµετοχή 
σε εγκληµατική οργάνωση, αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της ε̟αγγελµατικής τους 
δραστηριότητας και νοµιµο̟οίηση εσόδων α̟ό ̟αράνοµες δραστηριότητες . 

 
Υ̟όχρεοι στην ̟ροσκόµιση ̟οινικού µητρώου είναι : 
Ειδικότερα τα ανωτέρω νοµικά ̟ρόσω̟α ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίζουν ̟οινικό µητρώο για τους 
διαχειριστές, στις ̟ερι̟τώσεις των εταιρειών ̟εριορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των ̟ροσω̟ικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον ̟ρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις 
ανώνυµες εταιρείας (Α.Ε.). 
 
2) Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής Αρχής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαµήνου, το ο̟οίο να ισχύει ̟ριν α̟ό την κοινο̟οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο̟οίησης, 
α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι δεν τελούν σε ̟τώχευση και, ε̟ίσης, ότι δεν τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης ̟τώχευσης . 

3) Πιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται α̟ό αρµόδια κατά ̟ερί̟τωση αρχή, το ο̟οίο κατά την 
κοινο̟οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο̟οίησης , και α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι είναι 
ενήµεροι ως ̟ρος τις υ̟οχρεώσεις τους ̟ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής  
ασφάλισης(εργοδοτών και εργαζοµένων)(Ασφαλιστική ενηµερότητα ΙΚΑ-ΟΑΕΕ) 

4)  Πιστο̟οιητικό ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδο̟οίησης είναι ενήµεροι ως ̟ρος 
τις φορολογικές υ̟οχρεώσεις του (φορολογική ενηµερότητα) σε ̟ρωτότυ̟ο ή 
φωτοαντίγραφο ε̟ικυρωµένο α̟ό την αρµόδια ∆ΟΥ ή α̟ό υ̟άλληλο της υ̟ηρεσίας µας, µε 
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ε̟ίδειξη του ̟ρωτοτύ̟ου ( σχετική η αρίθµ. 1109793/6134/-11/0016/24-11-99 υ̟ουργική 
α̟όφαση). 
Σε ̟ερί̟τωση εγκατάστασης τους στην αλλοδα̟ή, τα δικαιολογητικά των ̟αρα̟άνω 
̟ερι̟τώσεων (2),(3) και (4) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας ̟ου είναι 
εγκατεστηµένοι, α̟ό την ο̟οία και εκδίδεται το σχετικό ̟ιστο̟οιητικό. 

5) Πιστο̟οιητικό του οικείου Ε̟ιµελητηρίου, το ο̟οίο τουλάχιστον να ισχύει την ηµέρα 
διενέργειας του διαγωνισµού και µε το ο̟οίο θα ̟ιστο̟οιείται αφενός η εγγραφή τους σ’αυτό 
και το ειδικό ε̟άγγελµά τους, αφετέρου ότι εξακολουθούν να ̟αραµένουν εγγεγραµµένοι 
µέχρι της ε̟ίδοσης της άνω έγγραφης ειδο̟οίησης . 

6) Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου, το ο̟οίο να ισχύει ̟ριν α̟ό την κοινο̟οίηση της άνω ειδο̟οίησης, α̟ό το ο̟οίο 
να ̟ροκύ̟τει ότι δεν τελούν υ̟ό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, ό̟ως εκάστοτε ισχύει, 
ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101/Α΄) ό̟ως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (µόνο για αλλοδα̟ά νοµικά ̟ρόσω̟α) και ε̟ίσης ότι δεν τελούν υ̟ό 
διαδικασία έκδοσης α̟όφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή 
υ̟ό ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδα̟ά νοµικά ̟ρόσω̟α) .Ε̟ί ηµεδα̟ών ανωνύµων 
εταιρειών τα ̟ροαναφερόµενα ̟ιστο̟οιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον άφορα 
στην κοινή εκκαθάριση α̟ό την αρµόδια Υ̟ηρεσία   στο µητρώο Ανώνυµων Εταιρειών της 
ο̟οίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό Α.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις 
των άρθρων 7α.1ι.α.’ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, ό̟ως εκάστοτε ισχύει και εφόσον αφορά 
στην ειδική εκκαθάριση α̟ό το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας ̟ου τελεί 
υ̟ό ειδική εκκαθάριση. Ε̟ί ηµεδα̟ών εταιρειών ̟εριορισµένης ευθύνης και ̟ροσω̟ικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το ̟ιστο̟οιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται α̟ό το αρµόδιο τµήµα 
του ̟ρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό ε̟ιχείρησης. 

 
δ. Οι Συνεταιρισµοί: 
1) Α̟όσ̟ασµα ̟οινικού  956 µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου το ο̟οίο να ισχύει ̟ριν α̟ό 
την κοινο̟οίηση της άνω ειδο̟οίησης ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι ο 
̟ρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική 
α̟όφαση, για κά̟οιο α̟ό τα αδικήµατα της ̟ερί̟τωσης β της ̟αρ. Α του άρθρου 2 της 
̟αρούσας . 
2)Τα δικαιολογητικά των ̟ερι̟τώσεων (2),(3) και (4) της ̟ερί̟τωσης γ της ̟αρούσας, 
εφόσον ̟ρόκειται για ηµεδα̟ούς και αλλοδα̟ούς συνεταιρισµούς. 
3)Βεβαίωση της αρµόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
22 
ε. Οι ενώσεις των ̟ροµηθευτών ̟ου υ̟οβάλλουν κοινή ̟ροσφορά: 
Τα ̟αρα̟άνω κατά ̟ερί̟τωση δικαιολογητικά, για κάθε ̟ροµηθευτή ̟ου συµµετέχει στην 
¨Ένωση. 
Εάν σε κά̟οια χώρα βεβαιώνεται α̟ό ο̟οιαδή̟οτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα ̟αρα̟άνω 
έγγραφα ή ̟ιστο̟οιητικά, ή δεν καλύ̟τουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες ̟ερι̟τώσεις του ̟αρόντος 
, δύναται να αντικατασταθούν αυτά : 
- α̟ό ένορκη βεβαίωση του υ̟όχρεου ̟ρος υ̟οβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν 
̟ροβλέ̟εται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υ̟εύθυνη δήλωση ενώ̟ιον 
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής  αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. 
- Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υ̟εύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα 
δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο ̟ρόσω̟ο οι 
ανωτέρω νόµιµες καταστάσεις. 
- Η µη έγκαιρη και ̟ροσήκουσα υ̟οβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο α̟οκλεισµού 
του ̟ροµηθευτή α̟ό τον διαγωνισµό. 
 
ζ) Οι ενώσεις και οι κοινο̟ραξίες ̟ροµηθευτών ̟ου υ̟οβάλλουν κοινή ̟ροσφορά θα 

̟ρέ̟ει να καταθέσουν τα ̟αρα̟άνω κατά ̟ερί̟τωση δικαιολογητικά, για κάθε 
̟ροµηθευτή ̟ου συµµετέχει στην Ένωση ή στην κοινο̟ραξία . 
Η εγγύηση συµµετοχής ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύ̟τει τις 
υ̟οχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή της κοινο̟ραξίας . 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
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Η ένωση ̟ροµηθευτών υ̟οβάλλει κοινή ̟ροσφορά, η ο̟οία υ̟ογράφεται υ̟οχρεωτικά είτε α̟ό 
όλους τους ̟ροµηθευτές ̟ου α̟οτελούν την ένωση, είτε α̟ό εκ̟ρόσω̟ό τους εξουσιοδοτηµένο µε 
συµβολαιογραφική ̟ράξη. Στην ̟ροσφορά α̟αραιτήτως  ̟ρέ̟ει να ̟ροσδιορίζεται η εκάστη και το 
είδος της συµµετοχής κάθε µέλους της ένωσης ̟ροµηθευτών . 
 Με την υ̟οβολή της ̟ροσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε ̟ερί̟τωση 
κατακύρωσης ή ανάθεσης της ̟ροµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι ̟λήρους εκτέλεσης της 
σύµβασης.  
 Σε ̟ερί̟τωση ̟ου εξ αιτίας ανικανότητας για ο̟οιοδή̟οτε λόγο ή ανωτέρας βίας µέλος της ένωσης 
δεν µ̟ορεί να αντα̟οκριθεί στις υ̟οχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των 
̟ροσφορών τα υ̟όλοι̟α µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής ̟ροσφοράς µε 
την ίδια τιµή.  
Εάν η ̟αρα̟άνω ανικανότητα ̟ροκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υ̟όλοι̟α µέλη 
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και όρους. Τα υ̟όλοι̟α 
µέλη της ένωσης και στις δύο ̟αρα̟άνω ̟ερι̟τώσεις µ̟ορούν να ̟ροτείνουν αντικατάσταση. 
Η αντικατάσταση µ̟ορεί να εγκριθεί µε α̟όφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να καταβάλει στην ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, την δα̟άνη δηµοσιο̟οίησης του 
διαγωνισµού, στον Τύ̟ο. 
 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
 
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου θα δια̟ιστωθεί α̟ό την αρµόδια δνση της ΑΑΗ Α.Ε ή α̟ό την ∆ιοίκηση , ότι 
υ̟άρχει ̟ληµµελής εκτέλεση των υ̟ηρεσιών, τότε µετά α̟ό εισήγησή δύναται η ΑΑΗ Α.Ε. µε 
α̟όφαση του ∆.Σ να ̟ερικόψει ̟οσοστό µέχρι και 30% και όχι λιγότερο α̟ό 10% της µηνιαίας 
α̟οζηµίωσης ή να καταγγείλει τη σύµβαση σε ̟ερί̟τωση µη συµµόρφωσης µετά α̟ό ̟ροειδο̟οίηση. 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

    
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΜΗΝΕΣ 
ΦΥΛΑΞΗΣ 

  
ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ  

1 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΒΑΡ∆ΙΕΣ 7 12 73.909,84 € 

2 ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΒΑΡ∆ΙΕΣ 3 12 34.162,13 €  

3 

Patrol  (ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΗ 
ΠΕΡΙΠΟΛΙΑ ΜΕ  ΟΧΗΜΑ) 1 12 3.902,43 € 

     Μ. ΣΥΝΟΛΟ 111.974,40 € 

    ΦΠΑ (23%) 25.754,11 € 

    
ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 137.728,52 €  

 
Παράδοση ̟ροσφορών για το έργο : στις   12:00 ώρα,  στην Γραµµατεία ∆ιοίκησης της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, 
Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο, Τηλ: 2180 264560 / Φαξ: 2810 264566. 
 

 
Ο ̟ρόεδρος της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 

 
 

Γιάννης ∆ροσίτης 

Πρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 


