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Κεντρικι Τπθρεςία, Σμιμα Οικονομικό, Διεφκυνςθ: Π. Κανελλοποφλου 2, Σ.Κ.: 101 77, Ακινα, www.asylo.gov.gr 

Σθλ. 210 6988556, 210 6988521, email: oikonomiko.asylo@asylo.gov.gr 

 

Ακινα, 08/02/2019 

Αρ. Πρωτ.: 3204  
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΚΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 

ΙΕΜΑ: Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για απευκείασ ανάκεςθ για τθν παροχι υπθρεςιών φφλαξθσ 

ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Τπθρεςίασ Αςφλου του Τπουργείου Μεταναςτευτικισ Πολιτικισ. 

 

Ο Διευκυντισ τθσ Τπθρεςίασ Αςφλου προςκαλεί τουσ προςωρινοφσ αναδόχουσ του διαγωνιςμοφ με Α/Α ΕΘΔΘ 

67093,1,  βάςει τθσ 2824/05.02.2019 Απόφαςθσ (ΑΔΑ 78Κ7465ΧΘΕ-Ξ1Κ) να εκδθλϊςουν το ενδιαφζρον τουσ 

υποβάλλοντασ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθν παροχι, για επείγοντεσ λόγουσ δθμόςιασ τάξθσ και 

διαςφάλιςθσ τθσ λειτουργίασ τθσ Τπθρεςίασ Αςφλου, υπθρεςιϊν φφλαξθσ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ, τισ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ και το υπόδειγμα οικονομικισ προςφοράσ τθσ παροφςασ. 

 

1. Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν φφλαξθσ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Κεντρικισ Τπθρεςίασ 

Αςφλου και του ΠΓΑ Αττικισ, του ΠΓΑ Αλίμου, του ΠΓΑ Πειραιά, του ΠΓΑ Θεςςαλονίκθσ & ΑΚΑ Αλβανίασ-

Γεωργίασ, του ΠΓΑ Ρόδου, του ΠΓΑ Δυτικισ Ελλάδασ (Πάτρα), του ΠΓΑ άμου, του ΠΓΑ Κριτθσ (Θράκλειο), του 

ΠΓΑ Θράκθσ (Αλεξανδροφπολθ) και του ΑΚΑ Ιωαννίνων. 

2. Θ χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δφο (2) μινεσ από τθν υπογραφι  τθσ. 

3. Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτον κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων CPV: 

79713000-5 (Τπθρεςίεσ Φφλαξθσ). 

4.Θ δαπάνθ κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του ΑΛΕ 2420911001 του Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 

2019 του Ε.Φ. 1049-401 δυνάμει τθσ 2265/31.01.2019 Απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ (ΑΔΑΜ: 

19REQ004399435 2019-02-01, ΑΔΑ: Ψ64Τ465ΧΘΕ-0ΟΜ) φψουσ εξακοςίων τριάντα οκτϊ χιλιάδων τριακοςίων 

πενιντα δυο ευρϊ #638.352,00€#. 

5. Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των πενιντα πζντε χιλιάδων τετρακοςίων 

ςαράντα ευρϊ (55.440,00€) μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. ι εξιντα οκτϊ χιλιάδων επτακοςίων ςαράντα 

πζντε ευρϊ και εξιντα λεπτϊν (68.745,60€) ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 24% και αναλφεται ςτον παρακάτω 

πίνακα για κάκε τμιμα: 

ΣΜ
Θ

Μ
Α

 

ΤΠΘΡΕΙΑ ι ΠΓΑ ι ΑΚΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

Ε ΕΤΡΩ (€) ΓΙΑ 2 ΜΘΝΕ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 24% Ε ΕΤΡΩ (€) ΓΙΑ 2 

ΜΘΝΕ 

Α 
Κεντρικι Τπθρεςία Αςφλου και ΠΓΑ 
Αττικισ 17.640,00 21.873,60 

Β ΠΓΑ Αλίμου 7.560,00 9.374,40 
Γ ΠΓΑ Πειραιά 7.560,00 9.374,40 
Δ ΠΓΑ Θεςςαλονίκθσ & ΑΚΑ Αλβανίασ-

Γεωργίασ 7.560,00 9.374,40 
Ε ΠΓΑ Ρόδου 2.520,00 3.124,80 
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Σ ΠΓΑ Δυτικισ Ελλάδασ (Πάτρα) 2.520,00 3.124,80 
Ζ ΠΓΑ άμου 2.520,00 3.124,80 
Η ΠΓΑ Κριτθσ 2.520,00 3.124,80 
Ι ΠΓΑ Θράκθσ 2.520,00 3.124,80 
Κ ΑΚΑ Ιωαννίνων 2.520,00 3.124,80 

ΤΝΟΛΟ 55.440,00  68.745,60   

6. Προςφορζσ υποβάλλονται για ζνα ι περιςςότερα τμιματα ι και για το ςφνολο των τμθμάτων των υπό 

ανάκεςθ υπθρεςιϊν, ενϊ υπάρχει θ δυνατότθτα να ανατεκεί ο μζγιςτοσ αρικμόσ τμθμάτων ςε ζναν 

προςφζροντα, δθλαδι και τα δζκα (10) τμιματα. 

7. Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα ενόσ (1) μινα 

από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ τθσ διαδικαςίασ. 

8. Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ 

τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). 

9. Σόποσ παροχισ των υπθρεςιϊν/εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ Κεντρικι Τπθρεςία Αςφλου και τα κατά 

τόπουσ ΠΓΑ και ΑΚΑ (Παράρτθμα Ι). 

10. Οι προςφορζσ πρζπει να υποβλθκοφν μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο προςφοράσ θ οποία να γράφει 

ευκρινϊσ τισ παρακάτω ενδείξεισ: 

«Προςφορά για το Σμιμα …………………….. τθσ 3204/08.02.2019 Πρόςκλθςθσ τθσ Τπθρεςίασ Αςφλου» 

 τοιχεία Αποςτολζα (προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα):  
 

Επωνυμία:  
Διεφκυνςθ:  
Αρικμόσ τθλεφϊνου:  
Αρικμόσ τθλεομοιοτυπίασ (fax):  
Θλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail):  

Προσ: Τπθρεςία Αςφλου του Τπουργείου Μεταναςτευτικισ Πολιτικισ 

Δ/νςθ: Π. Κανελλοποφλου 2, T.K. 101 77, Ακινα 

Ημερομθνία & ώρα αποςφράγιςθσ προςφορών: 12/02/2019, ώρα 15:00 

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΚΧΙΕΚ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΑΧΤΔΡΟΜΚΚΗ ΤΠΗΡΕΚΑ Θ ΣΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΣΟΤ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ  
 

Οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν ι αποςτζλλουν των ανωτζρω ςφραγιςμζνο φάκελο ςτθν Κεντρικι 

Τπθρεςία Αςφλου, ςτο γραφείο Πρωτοκόλλου (3οσ όροφοσ), ςτθ διεφκυνςθ Π. Κανελλοποφλου 2, Σ.Κ.: 101 77, 

Ακινα (κατά τισ ϊρεσ: 7:00 - 15:00) μζχρι τθν Σρίτθ 12/02/2019 και ώρα 14:00. 

11. Ο φάκελοσ προςφοράσ κα πρζπει να περιλαμβάνει τα ακόλουκα: 

Α. Τπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν.1599/1986 υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του 

οικονομικοφ φορζα (απαιτείται γνιςιο τθσ υπογραφισ) ςτθν οποία να δθλϊνουν ρθτά τα κάτωκι: 

α) αποδζχονται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ μαηί με τα 

παραρτιματα τθσ, 

β) τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ τουσ (1 μινασ) και ότι θ προςφερόμενθ τιμι ιςχφει μζχρι τθ λιξθ τθσ 

ςφμβαςθσ, 

γ) ανικουν ςε οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο επιμελθτιριο για τθν άςκθςθ του 

επαγγζλματοσ που ςχετίηεται με το αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ (υπθρεςίεσ φφλαξθσ), 

δ) δεν ζχουν διαπράξει ςοβαρό παράπτωμα κατά τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ, 

ε) δεν τελοφν ςε καμιά από τισ λοιπζσ καταςτάςεισ των άρκρων 18, 73 και 74 του ν.4412/2016 που αποκλείουν 
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τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο διαγωνιςμό, ειδικότερα δε ότι δεν εμπίπτουν ςτισ περιπτϊςεισ του πρϊτου εδαφίου τθσ 

περ.γ’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 68, του ν.3863/2010 (Α’ 115) όπωσ τροποποιικθκε µε το άρκρο 22 του 

ν.4144/2013 (Αϋ 88) και με τθν παρ. Β του άρκρου 39 του ν.4488/2017 (Α’ 137). 

ςτ) ότι δεν ζχει αποκλειςτεί θ ςυμμετοχι του ςε διαγωνιςμοφσ του Δθμοςίου. 

η)  ότι κα προςκομίςουν με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ : 

 βεβαιϊςεισ φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ 

 απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου των μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου και του διευκφνοντοσ 

ςυμβοφλου για τισ Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ και των διαχειριςτϊν για τισ Ομόρρυκμεσ και Ετερόρρυκμεσ Εταιρείεσ, 

τισ Εταιρείεσ Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ και τισ Ιδιωτικζσ Κεφαλαιουχικζσ Εταιρείεσ. 

Β. Σο υπόδειγμα Οικονομικισ Προςφοράσ του Παραρτιματοσ ΙΙ, ςυμπλθρωμζνο για κάκε ζνα τμιμα για το οποίο 

υποβάλλουν προςφορά. 

12. Για τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία δεν απαιτείται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ θ κατάκεςθ 

εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ. 

13. ε περίπτωςθ που το ςυνολικό ποςό κατακφρωςθσ ανά ανάδοχο ξεπερνά τισ 2.500,00€ μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. τότε απαιτείται θ προςκόμιςθ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ πριν τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κα ανζρχεται 

ςτο 5% τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 

14. Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα πραγματοποιθκεί ςτα γραφεία του Οικονομικοφ Σμιματοσ τθσ Κεντρικισ 

Τπθρεςίασ Αςφλου από 3μελι επιτροπι αποτελοφμενθ από τθν Μαρία Βολονάκθ, αν. προϊςταμζνθ του 

Οικονομικοφ Σμιματοσ και τουσ Παναγιϊτθ Μποφςιο και ταφρο Ηάχαρθ, υπαλλιλουσ του Οικονομικοφ 

Σμιματοσ, τθν Σρίτθ 12/02/2019 και ώρα 15:00 και μποροφν να παραςτοφν όςοι από τουσ προςφζροντεσ 

οικονομικοφσ φορείσ το επικυμοφν. 

15. Μετά τθν αξιολόγθςθ και κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του αναδόχου για το κάκε τμιμα κα 

εκδοκεί απόφαςθ ανάκεςθσ, θ οποία κα κοινοποιθκεί ςτον ανάδοχο μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Θ 

ανακζτουςα αρχι δεν δεςμεφεται για τθν τελικι ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ και δικαιοφται να το ανακζςει ι 

όχι, να ματαιϊςει, να αναβάλει ι να επαναλάβει τθν διαδικαςία χωρίσ καμία υποχρζωςθ για καταβολι 

αποηθμίωςθσ εξ αυτοφ του λόγου ςτουσ υποψθφίουσ. 

16. Εναλλακτικζσ προςφορζσ και αντιπροςφορζσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

17. Προςφορζσ που κα υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιαδιποτε τρόπο εκπρόκεςμα δεν 

λαμβάνονται υπόψθ και επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςτοφν. 

18. Θ παροφςα αναρτάται ςτο πρόγραμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τπθρεςίασ Αςφλου 

http://asylo.gov.gr/. 

 

 

  Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ 
 

 
 
 

  ΜΑΡΚΟ ΚΑΡΑΒΙΑ 
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υνθμμζνα: 
1. Παράρτθμα Ι : Αναλυτικι Περιγραφι Φυςικοφ Αντικειμζνου τθσ φμβαςθσ 
2. Παράρτθμα ΙΙ : Τπόδειγμα Οικονομικισ Προςφοράσ 
3. Παράρτθμα ΙΙΙ : Τπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ 

 

Κοινοποίθςθ (μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου): 

1. PHOENIX FACILITY SERVICES ΙΔΙΩΣΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΘ ΑΕ 
2. MEGA SPRINT GUARD SERVICES ΙΔΙΩΣΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΑΕ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Κ – Αναλυτικι Περιγραφι Φυςικοφ Αντικειμζνου τθσ φμβαςθσ  

 
Α.1 ΠΕΡΚΒΑΛΛΟΝ ΣΗ ΤΜΒΑΗ: Τφιςτάμενθ κατάςταςθ-υποδομζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

 
Σμιμα Α: Κεντρικι Τπθρεςία Αςφλου και Περιφερειακό Γραφείο Αςφλου Αττικισ  
Διεφκυνςθ: Π. Κανελλοποφλου 2, Σ.Κ.: 101 77, Ακινα. 
Θ Κεντρικι Τπθρεςία Αςφλου και το ΠΓΑ Αττικισ ςτεγάηονται ςτθν ίδια διεφκυνςθ και αποτελοφνται από 3 
κτιρια (Κ8, Κ19, Κ11) και οικίςκουσ, με προαφλιο χϊρο και χϊρο πραςίνου ςυνολικισ επιφάνειασ πζντε χιλιάδων 
επτακοςίων τριάντα πζντε τετραγωνικϊν μζτρων (5.735m2).  
Αναλυτικά:  
Σο πρϊτο κτιριο (K8) αποτελείται από ιςόγειο τετρακοςίων τετραγωνικϊν μζτρων (400m2), πρϊτο όροφο 
εξακοςίων πενιντα τετραγωνικϊν μζτρων (650m2) και δεφτερο όροφο εξακοςίων δεκατεςςάρων τετραγωνικϊν 
μζτρων (614m2). τθν πίςω πλευρά του κτθρίου Κ8 υπάρχει ιςόγειοσ χϊροσ εβδομιντα τετραγωνικϊν μζτρων 
(70m2).  
Σο δεφτερο κτιριο (Κ19) αποτελείται από ιςόγειο τετρακοςίων είκοςι πζντε τετραγωνικϊν μζτρων (425m2) και 
πρϊτο όροφο τετρακοςίων είκοςι πζντε τετραγωνικϊν μζτρων (425m2).  
Σο τρίτο κτιριο (Κ11) είναι ιςόγειο εκατόν ςαράντα τετραγωνικϊν μζτρων (140m2).  
τον προαφλιο χϊρο (4.500m2) βρίςκεται θ κφρια είςοδοσ των εγκαταςτάςεων, όπου ζχει εγκαταςτακεί το 
Φυλάκιο Ειςόδου/Εξόδου (11,10m2), 3 προκαταςκευαςμζνοι οικίςκοι 7m2 ζκαςτοσ, 1 προκαταςκευαςμζνοσ 
οικίςκοσ 4,5m2, 2 προκαταςκευαςμζνοι οικίςκοι 1,5m2 ζκαςτοσ, 6 τουαλζτεσ κοινοφ και 1 διϊροφοσ 
προκαταςκευαςμζνοσ οικίςκοσ ςυνολικοφ εμβαδοφ 226,92m2 με 6 τουαλζτεσ ςυνολικά. Με τον κεντρικό αυτό 
προαφλιο χϊρο επικοινωνεί μζςω οριοκετθμζνου διαδρόμου 25 μζτρων προαφλιοσ χϊροσ (200m2) που 
χρθςιμεφει ωσ χϊροσ αναμονισ αλλοδαπϊν, όπου ζχει εγκαταςτακεί οικίςκοσ για το προςωπικό αςφάλειασ και 
2 τουαλζτεσ κοινοφ. Επίςθσ, υπάρχει διάδρομοσ εςωτερικισ διζλευςθσ 100 μζτρων που ενϊνει τον κφλακα με το 
φυλάκιο ειςόδου τθσ Τπθρεςίασ.  
τισ εγκαταςτάςεισ αυτζσ απαςχολοφνται 281 υπάλλθλοι και εξυπθρετοφνται κατά μζςο όρο 600 αιτοφντεσ 
διεκνοφσ προςταςίασ θμερθςίωσ.  
 
Σμιμα Β: Περιφερειακό Γραφείο Αςφλου Αλίμου  
Διεφκυνςθ: Δωδεκανιςου 6, Σ.Κ.: 174 65, Άλιμοσ. 
Σο ΠΓΑ Αλίμου αποτελείται από αφλειο χϊρο και γραφεία 1ου

 ορόφου ςυνολικισ επιφάνειασ χιλίων τεςςάρων 
τετραγωνικϊν μζτρων (1.004m2).  

τισ εγκαταςτάςεισ αυτζσ (κτιριο ΔΟΜ) απαςχολοφνται 38 υπάλλθλοι και εξυπθρετοφνται κατά μζςο όρο 200 
αιτοφντεσ διεκνοφσ προςταςίασ θμερθςίωσ.  
 
Σμιμα Γ: Περιφερειακό Γραφείο Αςφλου Πειραιά 
Διεφκυνςθ: Ναυάρχου Νοταρά 106, Σ.Κ.: 185 35, Πειραιάσ.  
Σο ΠΓΑ Πειραιά αποτελείται από ζνα (1) κτιριο 5 ορόφων, ιςόγειο και υπόγειο χϊρο αποκικθσ, ςυνολικισ 
επιφάνειασ 749,55m2.  

τισ εγκαταςτάςεισ αυτζσ απαςχολοφνται 40 υπάλλθλοι και εξυπθρετοφνται κατά μζςο όρο 150 αιτοφντεσ 
διεκνοφσ προςταςίασ θμερθςίωσ.  
 
Σμιμα Δ: Περιφερειακό Γραφείο Αςφλου Ιεςςαλονίκθσ και Αυτοτελζσ Κλιμάκιο Αςφλου Αιτιςεων Διεκνοφσ 
Προςταςίασ Τπθκόων Αλβανίασ και Γεωργίασ  
Διεφκυνςθ: Πρϊθν ακίνθτο ΒϋΚΣΕΟ, Πόντου 5, Σ.Κ.: 546 28, Καλοχϊρι Θεςςαλονίκθσ (περιοχι Λαχαναγοράσ). 
Σο ΠΓΑ Θεςςαλονίκθσ και το ΑΚΑ Αλβανίασ - Γεωργίασ ςτεγάηονται ςτθν ίδια διεφκυνςθ και αποτελοφνται από 
κτιριο και οικίςκουσ ςυνολικισ επιφάνειασ 1.088 m2, κακϊσ και προαφλιο χϊρο ζξι (6) ςτρεμμάτων. 
Αναλυτικά υπάρχουν:  
Ζνα (1) κυρίωσ κτιριο, δφο ορόφων ςυνολικισ επιφάνειασ 440 m2
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Ζνασ (1) οικίςκοσ, δφο ορόφων ςυνολικισ επιφάνειασ 250  m2 
Σζςςερεισ (4) οικίςκοι των 63 m2 ο κακζνασ  

Ζνα (1) κωρακιςμζνο φυλάκιο τθσ ΕΛΑ  
Σρεισ (3) εξωτερικοί χϊροι αναμονισ και 4 πφλεσ ειςόδου περιμετρικά του ΠΓΑ 
Ζνασ (1) οικίςκοσ των 80m2 ωσ κλειςτόσ χϊροσ αναμονισ  
Σρεισ (3) οικίςκοι των 18 m2  
Δφο (2) οικίςκοι των 12  m2  
Ζνασ (1) οικίςκοσ των 30  m2   ωσ χϊροσ μθτζρασ παιδιοφ 
Ζνασ (1) οικίςκοσ των 12m2 που είναι τα WC του κοινοφ  
τισ εγκαταςτάςεισ αυτζσ απαςχολοφνται 65 υπάλλθλοι και εξυπθρετοφνται 200-250 αιτοφντεσ διεκνοφσ 
προςταςίασ θμερθςίωσ.  
 
Σμιμα Ε: Περιφερειακό Γραφείο Αςφλου Ρόδου  
Διεφκυνςθ: Πλ. Ελευκερίασ 1, κτιριο Σροχαίασ Ρόδου, Σ.Κ.: 851 00, Ρόδοσ. 
Σο ΠΓΑ Ρόδου (είςοδοσ από Ιεροφ Λόχου) αποτελείται από προαφλιο χϊρο και κτιριο ςυνολικισ επιφάνειασ 
200m2.  

τισ εγκαταςτάςεισ αυτζσ απαςχολοφνται 10 υπάλλθλοι και εξυπθρετοφνται κατά μζςο όρο 30 αιτοφντεσ 
διεκνοφσ προςταςίασ θμερθςίωσ. 
 
Σμιμα Σ: Περιφερειακό Γραφείο Αςφλου Δυτικισ Ελλάδασ (Πάτρα)  
Διεφκυνςθ: Καποδιςτρίου 92 & Παναχαϊκοφ, Σ.Κ.: 262 24, Πάτρα.  
Σο ΠΓΑ Πάτρασ αποτελείται από προαφλιο χϊρο και χϊρουσ ςυνολικισ επιφάνειασ 104m2.  

τισ εγκαταςτάςεισ αυτζσ απαςχολοφνται 8 υπάλλθλοι και εξυπθρετοφνται κατά μζςο όρο 30 αιτοφντεσ διεκνοφσ 
προςταςίασ θμερθςίωσ. 
 
Σμιμα Ζ: Περιφερειακό Γραφείο Αςφλου άμου  
Διεφκυνςθ: Θεμιςτοκλι οφοφλθ (άνωκεν Λιμενικοφ Επιβατικοφ τακμοφ άμου), Σ.Κ.: 831 00, άμοσ.  
Σο ΠΓΑ άμου αποτελείται από χϊρουσ ςυνολικισ επιφάνειασ 100m2.  

τισ εγκαταςτάςεισ αυτζσ απαςχολοφνται 21 υπάλλθλοι και εξυπθρετοφνται κατά μζςο όρο 20 αιτοφντεσ 
διεκνοφσ προςταςίασ θμερθςίωσ.  
 
Σμιμα Η: Περιφερειακό Γραφείο Αςφλου Κριτθσ (Ηράκλειο) 
Διεφκυνςθ: Θφαίςτου και Ελευκζρνθσ, Σ.Κ.: 713 03, Θράκλειο Κριτθσ (περιοχι Καμίνια). 
Σο ΠΓΑ Κριτθσ αποτελείται από ζναν προκαταςκευαςμζνο οικίςκο ςυνολικισ επιφάνειασ 130,20m2, τμιμα 
προκαταςκευαςμζνου οικίςκου  ςυνολικισ επιφάνειασ  17,81 m2  και προαφλιο χϊρο.  

τισ εγκαταςτάςεισ αυτζσ απαςχολοφνται 9 υπάλλθλοι και εξυπθρετοφνται κατά μζςο όρο 50 αιτοφντεσ διεκνοφσ 
προςταςίασ θμερθςίωσ.  
 
Σμιμα Ι: Περιφερειακό Γραφείο Αςφλου Ιράκθσ (Αλεξανδροφπολθ)  
Διεφκυνςθ: Λ. Μάκρθσ 1-Β, Σ.Κ.: 681 00, Νζα Χιλι Αλεξανδροφπολθσ.  
Σο ΠΓΑ Θράκθσ αποτελείται από προαφλιο χϊρο και κτιριο ςυνολικισ επιφάνειασ 235m2.  

τισ εγκαταςτάςεισ αυτζσ απαςχολοφνται 14 υπάλλθλοι και εξυπθρετοφνται κατά μζςο όρο 50 αιτοφντεσ 
διεκνοφσ προςταςίασ θμερθςίωσ. 
 
Σμιμα Κ: Αυτοτελζσ Κλιμάκιο Αςφλου Κωαννίνων  
Διεφκυνςθ: 4ο χλμ. Παλαιάσ Εκνικισ Οδοφ Ιωαννίνων – Σρικάλων, Σ.Κ.: 455 00, Πζραμα Ιωαννίνων.  
Σο ΑΚΑ Ιωαννίνων ςτεγάηεται ςτον πρϊτο όροφο του κτθρίου του παλαιοφ Δθμαρχείου Περάματοσ ςυνολικισ 
ωφζλιμθσ επιφάνειασ 100 τ.μ., ςυν προαυλίου χϊρου, μζροσ του οποίου χρθςιμοποιείται για τθν αναμονι των 
αιτοφντων. 
τισ εγκαταςτάςεισ αυτζσ απαςχολοφνται 5 υπάλλθλοι και εξυπθρετοφνται κατά μζςο όρο 100 αιτοφντεσ 
διεκνοφσ προςταςίασ θμερθςίωσ.  
 
Α.2 ΚΟΠΟ ΚΑΚ ΣΟΧΟΚ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Α.2.1 Περιγραφι των αναγκών τθσ ανακζτουςασ αρχισ  
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Θ ςφμβαςθ που κα υπογραφεί αφορά τθν παροχι υπθρεςιϊν φφλαξθσ ςε υπθρεςιακζσ μονάδεσ τθσ Τπθρεςίασ 
Αςφλου υπό τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα και κα εκτελεςτεί ςφμφωνα με 
τισ απαιτιςεισ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που αναλφονται ςτθν παράγραφο Α.3.  

Α.2.1 Σεκμθρίωςθ ςκοπιμότθτασ/υποδιαίρεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τμιματα 

Θ ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςε δζκα (10) Σμιματα, για τα οποία οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να υποβάλουν 
προςφορά που να αφορά ζνα, περιςςότερα ι όλα τα τμιματα, κατ’ εφαρμογι του άρκρου 59 του ν.4412/2016. 

Α.3 ΑΠΑΚΣΗΕΚ ΚΑΚ ΣΕΧΝΚΚΕ ΠΡΟΔΚΑΓΡΑΦΕ  

Σο κφριο αντικείμενο των παρεχόμενων υπθρεςιών φφλαξθσ είναι ο ζλεγχοσ ειςόδου και του προαφλιου 
χώρου κάκε υπθρεςιακισ μονάδασ. 
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ 
περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίου όπωσ ιςχφουν, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο προοίμιο τθσ παροφςασ και ςτο Παράρτθμα Χ 
του Προςαρτιματοσ Α του ν.4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα 
όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ 
που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. Θ ακζτθςθ των υποχρεϊςεων αυτϊν 
ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του αναδόχου κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 6 του αρ.73 του 
ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ. Ωσ ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα 
νοοφνται ιδίωσ τα προβλεπόμενα ςτθν περ. γ’ τθσ παρ. 2 του αρ.68 του ν.3863/2010, όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει.  
O ανάδοχοσ εντάςςεται κατά προτεραιότθτα ςτα προγράμματα επικεωριςεων και ελζγχων του ϊματοσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (ΕΠΕ), ςφμφωνα με το π.δ.113/2014, όπωσ ιςχφει, εφόςον πλθροί τα ειδικότερα 
κριτιρια που ορίηονται ςτισ διατάξεισ που διζπουν τθ λειτουργία των υπθρεςιϊν αυτϊν.  

Α.3.1 Απαιτιςεισ και τεχνικζσ προδιαγραφζσ Αναδόχου 

Ο ανάδοχοσ τθρεί τισ παρακάτω ειδικζσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ.  
Α.3.1.1 Παροχι υπθρεςιών προγραμματιςμοφ και επόπτευςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιών, κακ’ όλθ τθ 
διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται:  
1. Να διακζτει κζντρο ελζγχου και ςυντονιςμοφ το οποίο κα λειτουργεί κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ παροχισ των 
υπθρεςιϊν φφλαξθσ ςτθν Τπθρεςία και με το οποίο κα βρίςκονται ςε ςυνεχι επικοινωνία οι φφλακεσ, ϊςτε ςε 
τυχόν κάλεςμα των φυλάκων για βοικεια ςε περίπτωςθ ανάγκθσ εφ’ ενόσ να ζχει τθ δυνατότθτα να τουσ 
ςυνδράμει με οδθγίεσ και να τουσ ςυντονίςει και αφ’ ετζρου να ζχει τθ δυνατότθτα επζμβει με δικά του μζςα 
(αυτοκίνθτα, μθχανζσ), εάν αυτό είναι αναγκαίο. 
2. Να προγραμματίηει τισ βάρδιεσ του προςωπικοφ φφλαξθσ ςε μθνιαία βάςθ, ςφμφωνα με τισ εργάςιμεσ, τα 
ςαββατοκφριακα και τισ αργίεσ του κάκε μινα.  
3. Ο προγραμματιςμόσ των βαρδιϊν (διάρκεια και ςυχνότθτα) κα γίνεται με ςεβαςμό ςτθν εργατικι νομοκεςία.  
4. Ο μθνιαίοσ προγραμματιςμόσ υπθρεςιϊν φφλαξθσ, με τα ςτοιχεία των εργαηομζνων ανά βάρδια, κα 
αναρτάται με μζριμνα του αναδόχου, ςε ςθμείο εντόσ των υπθρεςιακϊν μονάδων, που κα του υποδείξει το 
αρμόδιο προςωπικό τθσ Τπθρεςίασ Αςφλου.  
5. Να ορίςει εξειδικευμζνο και ζμπειρο ςτζλεχοσ ωσ επόπτθ παρακολοφκθςθσ ο οποίοσ κα διζρχεται ςυχνά και 
ςε μθ τακτά χρονικά διαςτιματα από το κτιριο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κα επικεωρεί τουσ φφλακεσ και κα 
ενθμερϊνει αυτι για τυχόν προβλιματα που ανακφπτουν.  
Μεταξφ άλλων, ο επόπτθσ κα παρακολουκεί το ωράριο εργαςίασ, κα ελζγχει τθ ςυμπεριφορά των φυλάκων και 
κα ανατροφοδοτεί τθν Τπθρεςία με πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Οι 
πλθροφορίεσ αυτζσ κα περιλαμβάνονται ςτα Παραδοτζα (παράγραφοσ Α.3.1.3) 
6. Να κατακζςει ςτθν Αρχι, το αργότερο με τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, αντίγραφο του κεωρθμζνου από 
τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του .ΕΠ.Ε. προγράμματοσ εργαςίασ των απαςχολοφμενων ςτισ υπθρεςίεσ φφλαξθσ τθσ 
Αρχισ και δεςμεφεται ότι ςε περίπτωςθ τροποποίθςισ του κα προςκομίηει το εκάςτοτε κάκε φορά ιςχφον. 
7. Με τθν ζκδοςθ του τιμολογίου παροχισ υπθρεςιϊν του μινα, κα προςκομίηει αντίγραφο τθσ Αναλυτικισ 
Περιοδικισ Διλωςθσ (Α.Π.Δ.) του ΙΚΑ του προθγοφμενου μινα, που αφορά τουσ απαςχολοφμενουσ υπαλλιλουσ 
ςτθν παροφςα ςφμβαςθ φφλαξθσ. 
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Α.3.1.2 Τποχρεώςεισ του αναδόχου.  
1. Σα ςτοιχεία του προςωπικοφ που κα απαςχολείται κα γνωςτοποιοφνται από τον ανάδοχο ςτθν ανακζτουςα 
αρχι με τθν ανάλθψθ κακθκόντων, πρζπει δε να τυγχάνει και τθσ ζγκριςθσ του εργοδότθ. Σο προςωπικό αυτό κα 
εναλλάςςεται μεταξφ των προςϊπων που κα ζχουν εξαρχισ τφχει τθσ ζγκριςθσ του εργοδότθ και ζχουν τθν 
απαραίτθτθ εκπαίδευςθ.  
2. Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να εξαςφαλίηει ανελλιπϊσ το ςυμφωνθμζνο αρικμό προςωπικοφ για τθ 
φφλαξθ των κτθρίων τθσ Τπθρεςίασ Αςφλου και να αναπλθρϊνει χωρίσ κακυςτζρθςθ τουσ υπαλλιλουσ τθσ που 
απουςιάηουν για οποιοδιποτε λόγο (άδεια, αςκζνεια κ.λπ.).  
3. Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να διακζςει ςτο προςωπικό του βιβλίο ςυμβάντων και να το ενθμερϊςει 
ςχετικά με τθν ορκι τιρθςθ αυτοφ.  
4. Αντικατάςταςθ του προςωπικοφ που διατίκεται ςτθν Τπθρεςία Αςφλου επιτρζπεται μόνο κατόπιν ζγκαιρθσ 
ειδοποίθςθσ και επαρκοφσ αιτιολόγθςθσ από τθν εταιρεία με ζγκριςθ τθσ Τπθρεςίασ. Θ Τπθρεςία διατθρεί το 
δικαίωμα να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ προςωπικοφ, εφόςον το κρίνει ανεπαρκζσ ςτθν εκτζλεςθ των 
κακθκόντων του. 
5. ε περίπτωςθ αςκζνειασ ι άλλθσ εκτόσ προγράμματοσ ανάγκθσ αντικατάςταςθσ, θ αντικατάςταςθ κα γίνεται 
μόνο από άτομο που είναι ιδθ εκπαιδευμζνο ςτθ φφλαξθ των χϊρων τθσ Τπθρεςίασ και ζχει τφχει τθσ ζγκριςισ 
τθσ.  
6. Πριν τθν ανάλθψθ των κακθκόντων του το προςωπικό τθσ εταιρείασ που κα φυλάςςει τουσ χϊρουσ τθσ 
Τπθρεςίασ κα πρζπει να περάςει από κατάλλθλθ εκπαίδευςθ, με μζριμνα και δαπάνθ του αναδόχου. Θ 
Τπθρεςία κα ςυνδράμει ςτθν προςπάκεια αυτι του αναδόχου με τθν παροχι των ςτοιχείων που κα χρειαςκοφν. 
Θ εκπαίδευςθ ςτα θλεκτρονικά ςυςτιματα αςφάλειασ τθσ Τπθρεςίασ κα γίνεται τόςο κεωρθτικά, όςο και 
πρακτικά, πάνω ςτα ίδια τα ςυςτιματα.  
7. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί και να εφαρμόηει τθν νομοκεςία περί αςφάλειασ και υγείασ ςτθν εργαςία 
και πρόλθψθσ επαγγελματικοφ κινδφνου.  
8. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί και να εφαρμόηει τισ διατάξεισ τθσ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ.  
9. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να γνωςτοποιεί εγγράφωσ και εγκαίρωσ ςε κάκε μζλοσ του απαςχολοφμενου 
προςωπικοφ του ότι:  
• Ουδεμία εξάρτθςθ και εργαςιακι ι άλλθ νόμιμθ ςχζςθ ζχει με τθν Τπθρεςία.  
• Ζναντι αυτοφ του προςωπικοφ κα υπζχει αυτόσ και μόνον όλεσ τισ εκ του νόμου και τθσ ςφμβαςθσ ποινικζσ 
ευκφνεσ και υποχρεϊςεισ.  
10. Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει κάκε ευκφνθ και κακίςταται μόνοσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για οποιεςδιποτε 
φκορζσ ι ηθμιζσ που προξενεί ο ίδιοσ ι το προςωπικό του κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ επίςθσ ςε 
πρόςωπα ι πράγματα τθσ Τπθρεςίασ ι και όμορων ιδιοκτθςιϊν από οποιαδιποτε ανεξαρτιτωσ αιτία.  
11. Κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να μεριμνά για τθν περιοδικι εκπαίδευςθ του 
προςωπικοφ του.  
12. Ο ανάδοχοσ, ανάλογα τισ ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ κάκε Σμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ, ενδζχεται να παραλάβει από 
τθν ανακζτουςα αρχι κλειδιά των κτθρίων τθσ αντίςτοιχθσ υπθρεςιακισ μονάδασ, όπου κα καταγράφεται και ο 
αρικμόσ των τεμαχίων που παρελιφκθςαν. Για τθν παραλαβι και επιςτροφι τουσ κα υπογράφεται πρωτόκολλο 
από τον νόμιμο εκπρόςωπό του αναδόχου. Σο πρωτόκολλο κα περιλαμβάνει τθν θμερομθνία ςφνταξθσ, το 
ονοματεπϊνυμο και τθν υπογραφι είτε του νόμιμου εκπροςϊπου του αναδόχου και τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
είτε νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων υπάλλθλων αυτϊν.  
13. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, ςτο πλαίςιο του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, να διακζςει τισ κατάλλθλεσ υποδομζσ, 
εξοπλιςμό-εργαλεία, ανκρϊπινο δυναμικό και γενικότερα ό,τι απαιτείται, ζςτω κι αν αυτό δεν αναφζρεται ρθτά 
ςτθν παροφςα, ϊςτε να ικανοποιθκοφν πλιρωσ οι απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ και τισ λοιπζσ υπθρεςίεσ, προϊόντα- 
παραδοτζα κ.λπ. 
 
Α.3.1.3 Παραδοτζα - Διαδικαςία Παραλαβισ/Παρακολοφκθςθσ  
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτο πλαίςιο τθσ ςφμβαςθσ να υποβάλει και τα παρακάτω Παραδοτζα (Π) με αναλυτικι 
και πλιρθ τεκμθρίωςθ, ςτο πλαίςιο των υπθρεςιϊν που προβλζπει θ ςφμβαςθ. 

Σα Παραδοτζα κα είναι ςε κατάλλθλθ, ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι (αρχεία pdf και word), ϊςτε να είναι 
άμεςα και πλιρωσ αξιοποιιςιμα και ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει κάκε ςτοιχείο, ι πλθροφορία και τθν 
απαραίτθτθ τεκμθρίωςθ, και να προβαίνει ςε κάκε παρζμβαςθ - βελτίωςθ του ηθτθκεί, ϊςτε να διευκολφνει τθν 
Τπθρεςία Αςφλου ςτθν αξιολόγθςθ και βεβαίωςθ των υπθρεςιϊν και προϊόντων που παραςχζκθκαν.  
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Μθ παραλαβι των παραδοτζων από τθν αρμόδια επιτροπι ςυνεπάγεται τθν μθ αποδοχι υπθρεςιϊν ι 
προϊόντων που πραγματεφεται-αφορά το ςυγκεκριμζνο παραδοτζο, με ςυνζπεια τθν κακυςτζρθςθ ι/και μθ 
πλθρωμι των ςχετικϊν υπθρεςιϊν και προϊόντων του παραδοτζου, τθ μερικι παραλαβι του παραδοτζου με 
μείωςθ του τιμιματοσ, ςφμφωνα με τισ προτάςεισ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ κ.λπ.  

Π1: Μθνιαίοσ αναλυτικόσ προγραμματιςμόσ υπθρεςιών φφλαξθσ  

Θ υποβολι του παραδοτζου Π1 κα γίνεται το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν πριν από τθ λιξθ κάκε 
θμερολογιακοφ (Ν-1) μινα και κα περιγράφει αναλυτικά ςτοιχεία (θμερομθνία, ϊρα ζναρξθσ και λιξθσ βάρδιασ, 
ονοματεπϊνυμο και αρικμό δελτίου ταυτότθτασ του φφλακα) ανά βάρδια για τον επόμενο θμερολογιακό μινα 
(Ν), κακϊσ και το ςφνολο των παρεχόμενων υπθρεςιϊν φφλαξθσ ςε ανκρωποϊρεσ, ςε θλεκτρονικι και ζντυπθ 
μορφι, κακϊσ και όποιεσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ προγραμματιςμζνεσ υπθρεςίεσ δφναται 
να ενδιαφζρουν τθν Τπθρεςία.  

Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ να αναρτά το προαναφερόμενο μθνιαίο πρόγραμμα ςε ςθμείο που κα του 
υποδείξει το αρμόδιο προςωπικό τθσ Τπθρεςίασ Αςφλου.  

Π2: Μθνιαίοσ αναλυτικόσ απολογιςμόσ υπθρεςιών φφλαξθσ  

Θ υποβολι του παραδοτζου Π2 κα γίνεται το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά τθ λιξθ κάκε 
θμερολογιακοφ μινα (Ν+1) και κα περιγράφει αναλυτικά ςτοιχεία (θμερομθνία, ϊρα ζναρξθσ και λιξθσ βάρδιασ, 
ονοματεπϊνυμο και αρικμό δελτίου ταυτότθτασ του φφλακα) ανά βάρδια για τον θμερολογιακό μινα (Ν) για τον 
οποίο ςυντάςςεται θ αναφορά, κακϊσ και το ςφνολο των παρεχόμενων υπθρεςιϊν φφλαξθσ ςε ανκρωποϊρεσ, 
ςε θλεκτρονικι και ζντυπθ μορφι, κακϊσ και όποιεσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ παρεχόμενεσ 
υπθρεςίεσ δφναται να ενδιαφζρουν τθν Τπθρεςία (πχ. επαναπρογραμματιςμόσ βαρδιϊν, αντικατάςταςθ 
φφλακα, καταγεγραμμζνα ςυμβάντα, προτάςεισ  κ.λπ.).  

Π3: Τποβολι βιβλίου ςυμβάντων  

Θ υποβολι του παραδοτζου Π3 κα γίνεται ωσ ακολοφκωσ: 

- Αντίγραφο του βιβλίου ςυμβάντων από τθν ζναρξθ ζωσ και τθν ολοκλιρωςθ του ζκτου μινα τθσ ςφμβαςθσ, το 
αργότερο εντόσ τριϊν (3) θμερϊν μετά τθ λιξθ του μινα εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
- Σο βιβλίο ςυμβάντων, το αργότερο εντόσ τριϊν (3) θμερϊν μετά τθ λιξθ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
Σα παραδοτζα κα περιλαμβάνουν τθν θμερομθνία ςφνταξθσ, το ονοματεπϊνυμο και τθν υπογραφι του 
ςυντάκτθ. υντάκτθσ κα είναι είτε ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ αναδόχου εταιρείασ, είτε νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνοσ υπάλλθλοσ αυτοφ.  

Θ μθ αναλυτικι και ελλιπισ τεκμθρίωςθ τθσ προβλεπόμενθσ από τθ διακιρυξθ και τθ ςχετικι ςφμβαςθ 
ποιότθτασ και ποςότθτασ των προϊόντων και των υπθρεςιϊν που προςφζρκθκαν κατά τθν διάρκεια του 
μινα/περιόδου, αλλά και γενικά των παραδοτζων και υπθρεςιϊν του ζργου, ςυνεπάγεται τθν απόρριψθ των 
Αναφορϊν από τθν επιτροπι.  
Θ αποδοχι των παραπάνω Παραδοτζων/Αναφορϊν αποτελεί προχπόκεςθ για τθν πλθρωμι του Αναδόχου. Θ μθ 
αποδοχι ςυνεπάγεται εκτόσ των άλλων τθ μθ πλθρωμι των υπθρεςιϊν που δεν παραςχζκθκαν ι δεν κάλυπταν 
τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, ι τθ μθ πλθρωμι των υπθρεςιϊν τθσ ςυγκεκριμζνθσ περιόδου ςτο ςφνολο τουσ, ενϊ 
επιςείει τισ προβλεπόμενεσ ςτθν παροφςα ριτρεσ.  
Εφόςον θ Τπθρεςία Αςφλου το ηθτιςει εγγράφωσ, ι το ηθτιςει εγγράφωσ ο Ανάδοχοσ και ςυμφωνιςει θ 
Τπθρεςία Αςφλου, μπορεί να υπάρξουν αλλαγζσ ςτο χρόνο παράδοςθσ /παροχισ των παραδοτζων. 

Α.3.2 Απαιτιςεισ και τεχνικζσ προδιαγραφζσ για το απαςχολοφμενο προςωπικό του αναδόχου  

Σο προςωπικό αςφαλείασ του αναδόχου οφείλει:  
1. Να εντοπίηει και να παρακολουκεί καταςτάςεισ που δεν είναι ςυνικεισ, να τισ αναφζρει αμζςωσ ςτο κζντρο 
ελζγχου και ςυντονιςμοφ του αναδόχου και να  επεμβαίνει τθν κατάλλθλθ ςτιγμι για να τισ αντιμετωπίςει.  
2. Να τθρεί βιβλίο ςυμβάντων, το οποίο κα φυλάςςεται ςε χϊρο που κα υποδείξει θ Τπθρεςία, όπου κα 
καταγράφονται θ ζναρξθ ανάλθψθσ και λιξθσ τθσ υπθρεςίασ κάκε φφλακα (ϊρα ανάλθψθσ κακθκόντων και 
αποχϊρθςθσ), τα τυχόν ςυμβάντα, κακϊσ και διαπιςτϊςεισ φφλαξθσ ι περιπολίασ ςε κάκε κζςθ φφλαξθσ (ανά 
Σμιμα τθσ παροφςασ).  
3. Να ελζγχει, κατά τθν ανάλθψθ, τθν καλι λειτουργία των πάςθσ φφςεωσ τθλεπικοινωνιακϊν μζςων και 
ςυςτθμάτων αςφάλειασ. ε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ οποιαςδιποτε βλάβθσ, ενεργεί ςχετικι καταγραφι ςτο 
βιβλίο ςυμβάντων και ενθμερϊνει τθν Τπθρεςία.  
4. Να διενεργεί περιπολίεσ εςωτερικά ι εξωτερικά και να ελζγχει τον φωτιςμό, τισ κφρεσ, τα παράκυρα, τισ 
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εξόδουσ κινδφνου και λοιπά ευπακι ςθμεία.  
5. Να ελζγχει αν λειτουργεί ο περιμετρικόσ φωτιςμόσ. Παρακολουκεί τθ λειτουργία του για τθν πρόλθψθ 
ςχετικϊν κινδφνων. 
6. Να ελζγχει τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, τα κλιμακοςτάςια και τουσ ανελκυςτιρεσ. 
7. Κατά τθν λιξθ του ωραρίου εργαςίασ:  
- να ελζγχει τουσ χϊρουσ για τυχόν παραμονι ατόμων εκτόσ ωραρίου λειτουργίασ τθσ Τπθρεςίασ.  
- να επικεωρεί τουσ χϊρουσ και τισ εγκαταςτάςεισ του κτθρίου, ενεργϊντασ προλθπτικά και καταςταλτικά προσ 
αποφυγι κάκε είδουσ ηθμίασ από πικανι βλάβθ (πυρκαγιάσ, διαρροισ νεροφ κ.λπ.).  
8. Να ελζγχει τθν ειδικι ταυτότθτα του προςωπικοφ τθσ Τπθρεςίασ Αςφλου και των ςυνεργατϊν αυτισ και να 
επιτρζπει τθν είςοδό τουσ.  
9. Να διενεργεί ςωματικι ςάρωςθ με τα υπάρχοντα τεχνικά μζςα και να διευκολφνει τθν είςοδο των 
εξυπθρετοφμενων/επιςκεπτϊν τθσ Τπθρεςίασ Αςφλου ςτισ εγκαταςτάςεισ αυτισ.  
10. Να ελζγχει τισ χειραποςκευζσ αιτοφντων και επιςκεπτϊν με τα υπάρχοντα τεχνικά μζςα.  
11. Να αφαιρεί προςωρινά, να φυλάςςει και να επιςτρζφει τα προςωπικά αντικείμενα ειςερχομζνων που δεν 
επιτρζπεται να ειςζρχονται ςτουσ χϊρουσ τθσ Τπθρεςίασ.  
12. Να παρακολουκεί τθν κίνθςθ των επιςκεπτϊν ςτουσ εξωτερικοφσ ι/και κοινόχρθςτουσ χϊρουσ τθσ 
Τπθρεςίασ Αςφλου και να επεμβαίνει ςε περίπτωςθ που παρατθριςει φποπτεσ ενζργειεσ.  
13. Να διευκολφνει τθν πρόςβαςθ ατόμων από ευπακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ (άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ, εγκφουσ, 
αςυνόδευτεσ μθτζρεσ με παιδιά, αςυνόδευτουσ ανιλικεσ, θλικιωμζνα άτομα) ςτθν Τπθρεςία.  
14. Να ελζγχει με τα υπάρχοντα τεχνικά μζςα τθν αλλθλογραφία και οποιοδιποτε άλλο αντικείμενο ειςζρχεται 
ςτο κτιριο.  
15. Να επιδεικνφει τθ δζουςα διακριτικότθτα ςε άτομα του αντίκετου φφλλου.  
16. Να φζρει τθ ςτολι του αναδόχου επιμελθμζνθ και κακαρι, με όλα τα διακριτικά και το ςιμα του.  
17. Να φζρει ταυτότθτα αναγνϊριςθσ με τθ φωτογραφία, το ονοματεπϊνυμο και τθν ιδιότθτά του.  
18. Να μθν αποχωρεί αν δεν ζχει προςζλκει ο αντικαταςτάτθσ του.  
19. Να είναι εφοδιαςμζνο, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ βάρδιασ με φακό νυκτόσ και ςφυρίχτρα, κουμπί πανικοφ και 
οτιδιποτε άλλο κρίνεται απαραίτθτο για τθν άρτια εκτζλεςθ των κακθκόντων του. υγκεκριμζνα για τισ 
περιπτϊςεισ όπου τοποκετοφνται δφο ι παραπάνω φφλακεσ ανά βάρδια, αυτοί υποχρεοφνται να φζρουν 
φορθτοφσ αςυρμάτουσ που να διευκολφνουν τθ μεταξφ τουσ επικοινωνία.  
20. Να ζχει άριςτθ φυςικι κατάςταςθ και υγεία.  
21. Να μθ φζρει πυροβόλα όπλα.  
22. Να ςυμμορφϊνεται ςτουσ κανονιςμοφσ λειτουργίασ τθσ Τπθρεςίασ Αςφλου.  
23. Να ςυμπεριφζρεται ευγενικά προσ τουσ αιτοφντεσ άςυλο, επιςκζπτεσ και υπαλλιλουσ και να εφαρμόηει τα 
οριηόμενα ςτον Κϊδικα Επικοινωνίασ Δθμοςίων Τπαλλιλων (Κ.Ε.Δ.Τ.).  
24. Να μθν δζχεται δϊρα ι φιλοδωριματα από κανζναν και για οποιοδιποτε λόγο.  
25. Να μθν απομακρφνεται, οφτε να εγκαταλείπει τθ κζςθ του για εξυπθρετιςεισ ιδιωτικισ φφςεωσ (μεταφορά 
αποςκευϊν, εξεφρεςθ ταξί κ.λπ.).  
26. Να μθν αςχολείται με οποιαδιποτε άλλθ εργαςία εκτόσ από τα κακικοντά του.  
27. Να μθν χρθςιμοποιεί το τθλζφωνο τθσ Τπθρεςίασ Αςφλου για κζματα μθ επαγγελματικοφ χαρακτιρα.  
28. Να μθν καπνίηει ςτουσ χϊρουσ όπου απαγορεφεται το κάπνιςμα, κακϊσ και όταν ςυνδιαλζγεται με 
εργαηόμενουσ ςτθν Τπθρεςία Αςφλου, με τουσ εξυπθρετοφμενουσ αυτισ και των ςυνθγόρων τουσ, κακϊσ και 
τουσ τυχόν επιςκζπτεσ τθσ Τπθρεςίασ Αςφλου.  
29. Οι φφλακεσ κα πρζπει να ζχουν λευκό ποινικό μθτρϊο και κα είναι γνϊςτεσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ. 
θμείωςθ: Οι εργαηόμενοι που πρόκειται να δεχκοφν επιςκζψεισ οποιουδιποτε είδουσ, οφείλουν να 
ενθμερϊςουν ζγκαιρα το φφλακα (Πφλθ) για όλεσ τισ λεπτομζρειεσ τθσ επιςκζψεωσ (ονοματεπϊνυμο, 
θμερομθνία, ϊρα, ςκοπόσ, φορζα που εκπροςωπεί κλπ.), εφόςον τισ γνωρίηουν. Ο φφλακασ επιτρζπει τθν 
είςοδο οδθγϊντασ τουσ ςτο προςωπικό τθσ Τπθρεςίασ Αςφλου που είναι υπεφκυνο για τθν 
υποδοχι/ενθμζρωςθ, και καταγράφονται τα ςτοιχεία του επιςκζπτθ.  
 
Ο φφλακασ πρζπει να είναι γνώςτθσ των παρακάτω:  
1. Σθσ λειτουργίασ και των βαςικϊν χειριςμϊν του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ του κτθρίου (ανελκυςτιρων, 
κλιματιςμοφ, αντλιϊν φδατοσ και θλεκτρογεννιτριασ).  
2. Σθσ λειτουργίασ και των βαςικϊν χειριςμϊν τόςο των διατικζμενων ςυςτθμάτων αςφαλείασ του κτθρίου, όςο 
και αυτϊν που πικανόν να προςτεκοφν από τθν ανακζτουςα αρχι, με μζριμνα και δαπάνθ τθσ αναδόχου 
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εταιρείασ και χωρίσ καμία επιπλζον επιβάρυνςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.  
3. Σθσ εκτζλεςθσ των απαραίτθτων ενεργειϊν ςτισ περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ (πυρκαγιά, ςειςμόσ, 
τρομοκρατικι ενζργεια, ςυναγερμόσ, κ.λπ.).  
4. Σων βαςικϊν ςτοιχείων τθσ εςωτερικισ λειτουργίασ του/των κτθρίου/κτθρίων που φυλάςςει.  
 
Ειδικζσ περιπτώςεισ:  
Σο προςωπικό του Αναδόχου οφείλει:  
1. ε περίπτωςθ πυρκαγιάσ να ςθμάνει αμζςωσ ςυναγερμό και να προςπακιςει να τθ ςβιςει με τα υπάρχοντα 
πυροςβεςτικά μζςα, να ειδοποιιςει τθν Τπθρεςία Αςφλου και τθν Πυροςβεςτικι Τπθρεςία.  
2. ε περίπτωςθ ςειςμοφ ι πυρκαγιάσ να ςυμβάλει ςτθν εκκζνωςθ του κτθρίου, εφόςον αυτό κρικεί αναγκαίο, 
ςφμφωνα με τθν εκπαίδευςι του.  
3. ε περίπτωςθ ανεφρεςθσ περίεργων αντικειμζνων, μετά από μακροςκοπικό ζλεγχο βεβαιϊνεται ότι δεν είναι 
φποπτα και τα αποκθκεφει προσ παράδοςθ, ειδάλλωσ ειδοποιοφν τουσ υπευκφνουσ τθσ Τπθρεςίασ Αςφλου και 
τθν Αςτυνομία.  
 
Διατικζμενα τεχνικά μζςα 
Θ Τπθρεςία Αςφλου διακζτει για όλα τα τμιματα τθσ παροφςασ τα ακόλουκα τεχνικά μζςα, με τθ λειτουργία και 
τον βαςικό χειριςμό των οποίων υποχρεοφται να εξοικειωκεί το προςωπικό του αναδόχου: 

 Μαγνθτικι πφλθ ανίχνευςθσ μετάλλων, εγκατεςτθμζνθ ςτθν είςοδο του κτιρίου. 

 Φορθτζσ ςυςκευζσ ανίχνευςθσ μετάλλων  

φςτθμα πυρόςβεςθσ: Φορθτοί πυροςβεςτιρεσ αφροφ και ςκόνθσ  
Επάρκεια των διατικζμενων μζςων: Σα μζςα ελζγχου, αςφαλείασ, κ.λπ. που διακζτει θ Τπθρεςία Αςφλου 
δφνανται να ςυμπλθρωκοφν για τθν αρτιότερθ κάλυψθ των αναγκϊν. 

Α.3.2.2 Διάρκεια ςφμβαςθσ-Χρόνοι παράδοςθσ  

Σο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα παροχισ των υπθρεςιϊν παρουςιάηεται ςτον κάτωκι πίνακα και αφορά οκτάωρθ 
(πλιρθ) απαςχόλθςθ των εργαηομζνων. Οι προςφορζσ που κα υποβλθκοφν με διαφορετικό ωράριο 
απαςχόλθςθσ π.χ. με πρόβλεψθ τετράωρθσ θμιαπαςχόλθςθσ για κάκε εργαηόμενο, κα απορρίπτονται ωσ 
απαράδεκτεσ και ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ κα αποκλείεται από τθν διαδικαςία. 

Σμιμα Τπθρεςιακι μονάδα Ωράριο 
Αρικμόσ 

απαςχολοφμενων 
ατόμων 

Εργάςιμεσ θμζρεσ 
ανά εβδομάδα 

Χρονικι διάρκεια 
ςφμβαςθσ 

Α ΚΤ & ΠΓΑ Αττικισ 

06:00-14:00 2 

5 

Από τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ και 

για διάςτθμα 
διάρκειασ δφο (2) 
μθνϊν, ιτοι για 

ςαράντα δφο (42) 
εργάςιμεσ θμζρεσ 

14:00-22:00 1 

07:00-15:00 1 

08:00-16:00 2 

09:00-17:00 1 

Β ΠΓΑ Αλίμου 
07:00-15:00 2 

09:00-17:00 1 

Γ ΠΓΑ Πειραιά 
07:00-15:00 2 

09:00-17:00 1 

Δ 
ΠΓΑ Θεςςαλονίκθσ & 
ΑΚΑ Αλβανίασ-
Γεωργίασ 

07:00-15:00 2 

09:00-17:00 1 

Ε ΠΓΑ Ρόδου 07:00-15:00 1 

Σ ΠΓΑ Δυτικισ Ελλάδασ 07:00-15:00 1 

Η ΠΓΑ άμου 09:00-17:00 1 

Θ ΠΓΑ Κριτθσ 07:00-15:00 1 
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Θ ΠΓΑ Θράκθσ 08:00-16:00 1 

Ι ΑΚΑ Ιωαννίνων 07:00-15:00 1 

 

Επιςιμανςθ: Σο ωράριο παροχισ των υπθρεςιϊν δφναται να μεταβλθκεί ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ Τπθρεςίασ 
Αςφλου και να αφορά και άββατα.  

 
Α.3.2.3 Σόποσ παροχισ των υπθρεςιών  
Ο τόποσ παροχισ των υπθρεςιϊν ανά τμιμα παρουςιάηεται ςτον παρακάτω πίνακα: 

Σμιμα Τπθρεςιακι μονάδα Διεφκυνςθ 

Α ΚΤ & ΠΓΑ Αττικισ Π. Κανελλοποφλου 2, Σ.Κ.: 101 77, Ακινα 

Β ΠΓΑ Αλίμου Δωδεκανιςου 6, Σ.Κ.: 174 65, Άλιμοσ 

Γ ΠΓΑ Πειραιά Ναυάρχου Νοταρά 106, Σ.Κ.: 185 35, Πειραιάσ 

Δ 
ΠΓΑ Θεςςαλονίκθσ & 
ΑΚΑ Αλβανίασ-
Γεωργίασ 

Πρϊθν ακίνθτο ΒϋΚΣΕΟ, Πόντου 5, Σ.Κ.: 546 28, Καλοχϊρι Θεςςαλονίκθσ 
(περιοχι Λαχαναγοράσ) 

Ε ΠΓΑ Ρόδου Πλ. Ελευκερίασ 1, κτιριο Σροχαίασ Ρόδου, Σ.Κ.: 851 00, Ρόδοσ 

Σ ΠΓΑ Δυτικισ Ελλάδασ Καποδιςτρίου 92 & Παναχαϊκοφ, Σ.Κ.: 262 24, Πάτρα 

Η ΠΓΑ άμου 
Θεμιςτοκλι οφοφλθ (άνωκεν Λιμενικοφ Επιβατικοφ τακμοφ άμου), Σ.Κ.: 

831 00, άμοσ 

Θ ΠΓΑ Κριτθσ Θφαίςτου και Ελευκερνισ, Σ.Κ.: 713 03, Θράκλειο Κριτθσ (περιοχι Καμίνια) 

Θ ΠΓΑ Θράκθσ Λ. Μάκρθσ 1-Β, Σ.Κ.: 681 00, Νζα Χιλι Αλεξανδροφπολθσ 

Ι ΑΚΑ Ιωαννίνων 
4ο χλμ. Παλαιάσ Εκνικισ Οδοφ Ιωαννίνων – Σρικάλων,  

Σ.Κ.: 455 00, Πζραμα Ιωαννίνων 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΚ – Τπόδειγμα Οικονομικισ Προςφοράσ 

 

ΟΚΚΟΝΟΜΚΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΚΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ….………. ΣΗ 3204/08.02.2019 ΠΡΟΚΛΗΗ 

 

Αφοφ ζλαβα υπόψθ τθν πρόςκλθςθ 3204/08.02.2019, τουσ όρουσ τθσ οποίασ αποδζχομαι πλιρωσ και 
ανεπιφυλάκτωσ, υποβάλλω τθν κάτωκι προςφορά. 

Για κάκε θμζρα φφλαξθσ κα απαςχολθκοφν: 
1. ……..(αρικμόσ εργαηομζνων) άτομα, θλικίασ κάτω των 25 ετϊν και .……..(αρικμόσ εργαηομζνων) άτομα, θλικίασ 
άνω των 25 ετϊν και με  προβλεπόμενο ωρομίςκιο εργαηόμενου (βάςει τθσ υλλογικισ φμβαςθσ Εργαςίασ, 
ςτθν οποία τυχόν υπάγονται) …………. (ποςό ςε € του ωρομιςκίου).  
Οι  εργαηόμενοι κα απαςχολθκοφν βάςει τθσ παραγράφου Α.3.2.2 του Παραρτιματοσ Ι τθσ πρόςκλθςθσ, επί 
οκτϊ (8) ϊρεσ ζκαςτοσ, με πλιρθ απαςχόλθςθ, ςτισ εξισ βάρδιεσ:  ……….… (ωράριο και αρικμόσ εργαηομζνων 
ανά βάρδια).   
Σα άτομα που κα απαςχολθκοφν υπάγονται ςτθν …………. (ςυμπλθρϊςτε: τίτλο, αρικμό πρωτοκόλλου, 
θμερομθνία υπογραφισ, κ.τ.λ. εφόςον αυτι υφίςταται) υλλογικι φμβαςθ Εργαςίασ, αντίγραφο τθσ οποίασ 
επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα οικονομικι προςφορά. 

Σο κόςτοσ για τθν ςυνολικι περίοδο παροχισ τθσ υπθρεςίασ, ιτοι για δφο (2) μινεσ, ιτοι για ςαράντα δφο (42) 
εργάςιμεσ θμζρεσ, και για το ςφνολο των ………….. εργαηομζνων (ςυμπλθρϊνεται αναλόγωσ το Σμιμα), 
αναλφεται ςτον κάτωκι πίνακα. 

 

Πίνακασ 2. Ανάλυςθ κόςτουσ Σμιματοσ ……. 

α/α Περιγραφι Σιμζσ ςε ευρώ 

1 
Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ που αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ 

νόμιμεσ μικτζσ αποδοχζσ των εργαηομζνων  

2 φνολο εργοδοτικϊν ειςφορϊν εργοδότθ 
 

3 
Κόςτοσ αναλωςίμων 

(αρικμθτικϊσ και ςε ποςοςτό επί του ςυνολικοφ κόςτουσ) 
/ % 

Πίνακασ 1. τοιχεία προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα 

ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ  

ΔΙΕΤΘΤΝΗ, Σ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑ  

ΣΗΛΕΦΩΝA  

ΦΑΞ  

Ε-MAIL  

ΑΦΜ   

ΔΟΤ  

ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ  

Α.Δ.Σ. (Νομίμου εκπροςώπου)  

Τπεύθυνοσ Επικοινωνίασ  
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4 
Διοικθτικό κόςτοσ παροχισ υπθρεςιϊν 

(αρικμθτικϊσ και ςε ποςοςτό επί του ςυνολικοφ κόςτουσ) 
/ % 

5 
Εργολαβικό κζρδοσ 

(αρικμθτικϊσ και ςε ποςοςτό επί του ςυνολικοφ κόςτουσ) 
/ % 

6 Νόμιμεσ υπζρ Δθμοςίου και τρίτων κρατιςεισ 
 

7 ΤΝΟΛΚΚΟ ΚΟΣΟ ΑΝΕΤ ΦΠΑ (ΑΡΚΙΜΗΣΚΚΩ) 
 

8 ΤΝΟΛΚΚΟ ΚΟΣΟ ΑΝΕΤ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 
 

9 ΤΝΟΛΚΚΟ ΚΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% (ΑΡΚΙΜΗΣΚΚΩ) 
 

10 ΤΝΟΛΚΚΟ ΚΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% (ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 
 

 
Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ Προςφοράσ είναι (αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ): …………………………………… θμζρεσ. 
τθν  παραπάνω τιμι ςυμπεριλαμβάνονται: Φ.Π.Α. 24% και όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ. 
 
 
Ο Νόμιμοσ εκπρόςωποσ:            
 
Θμερομθνία :    
 
 
Τπογραφι - φραγίδα  

 
 

θμείωςθ:  

Οι οικονομικοί φορείσ ςυμπλθρϊνουν από ζνα ζντυπο Οικονομικισ Προςφοράσ για κάκε Σμιμα για το οποίο 

υποβάλλουν Προςφορά.  

Οι προςφζροντεσ υποβάλλουν τθν Οικονομικι τουσ Προςφορά χρθςιμοποιϊντασ αποκλειςτικά το παρόν 

υπόδειγμα χωρίσ τροποποίθςθ τθσ μορφισ του και ςυμπλθρϊνουν υποχρεωτικά το ςφνολο των πεδίων του. 

το χρονικό διάςτθμα των δφο (2) μθνϊν λογίηονται ςαράντα δφο (42) εργάςιμεσ θμζρεσ. 

Οι οικονομικοί φορείσ υποχρεοφνται, με ποινι αποκλειςμοφ, να εξειδικεφουν με επαρκι ανάλυςθ και ςαφινεια 

ςε χωριςτό κεφάλαιο τθσ προςφοράσ τουσ τα ςτοιχεία που απαιτοφνται από το αρ.68 παρ.1 του ν.3863/2010 

όπωσ ιςχφει και να υπολογίηουν εφλογο κόςτοσ αναλωςίμων, διοικθτικό κόςτοσ παροχισ υπθρεςιϊν και 

εργολαβικό κζρδοσ. 

Οποιαδιποτε μεταβολι ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία που διζπει τθν παροφςα ςφμβαςθ αφενόσ είναι δεςμευτικι 

για τον ανάδοχο ο οποίοσ και οφείλει να εφαρμόςει τισ τυχόν αλλαγζσ άμεςα. Αφετζρου δεν δφναται ςε καμία 

περίπτωςθ θ μεταβολι αυτι να προκαλζςει οποιαδιποτε μεταβολι ςτο ςυμβατικό τίμθμα τθσ παροχισ των 

υπθρεςιϊν. 
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Επιτρζπονται μζχρι δφο δεκαδικά ψθφία ςτισ αναγραφόμενεσ τιμζσ του υποδείγματοσ Οικονομικισ Προςφοράσ. 

Αν παρουςιαςτοφν ελλείψεισ ι ιςςονοσ αξίασ ατζλειεσ ι πρόδθλα τυπικά ι υπολογιςτικά ςφάλματα θ 
Τπθρεςία Αςφλου μπορεί να καλζςει εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να τα διευκρινίςουν. 

ΑΔΑ: Ω03Ψ465ΧΘΕ-ΦΧΖ


		2019-02-09T20:30:22+0200
	Athens




