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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

          Ο Οργανισμό ς Απασχό λησης Εργατικόύ  Δύναμικόύ  πρόκειμε νόύ να πρόβει  στην ανα δειξη

αναδό χών, για την  παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών του

Οργανισμού, αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Πελοποννήσου προϋπολογιζόμενης δαπάνης

ποσού  21.640,98 €  πλέον του ΦΠΑ 24% ,  ήτοι ποσού 26.834,82 €,  συμπεριλαμβανομένου του

ΦΠΑ 24%, σύ μφώνα με την παρόύ σα πρό σκληση και τις Τεχνικε ς Πρόδιαγραφε ς της Υπηρεσι ας,

με τη διαδικασι α της σύλλόγη ς πρόσφόρώ ν και κριτη ριό ανα θεσης την πλε όν σύμφε ρόύσα από 

όικόνόμικη  α πόψη  πρόσφόρα  βα σει  μό νό  της  τιμη ς, καλει  τόύς  ενδιαφερό μενόύς   την

15.02.2022  ημε ρα Τρίτη  και ώ ρα  10:00  πμ, να πρόσε λθόύν στα γραφει α της Αναθε τόύσας

Αρχη ς  επι  της όδόύ  Λ. Αθηνώ ν,  αριθμό ς 89 - Ρι ό,   ΤΚ 26500), πρός ύπόβόλη  σφραγισμε νών

ε γγραφών  πρόσφόρώ ν,  στην  Επιτρόπη  Αξιόλό γησης  Απότελεσμα τών  Διαγώνισμώ ν  &

Διαδικασιώ ν Διαπραγμα τεύσης (Ε.Α.Α.Δ.Δ.Δ).  

Επι σης  σφραγισμε νες  ε γγραφες  πρόσφόρε ς  μπόρόύ ν  να  απόσταλόύ ν   ταχύδρόμικα  με
σύστημε νη επιστόλη  η  ιδιώτικό  ταχύδρόμει ό (courier) στην ε δρα της Αναθε τόύσας Αρχη ς. 

Πληρόφόρι ες για τόύς ό ρόύς κ.λ.π. και τό τεύ χός της  πρό σκλησης παρε χόνται από  τό αρμό διό
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, κα θε εργα σιμη ημε ρα, από  8:00 π.μ – 14:30 μ.μ (Τηλ 2610966710,
2610966870) 

Ρίο,   10-02-2022
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

 ΤΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΑΠΟΔΗ
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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο  Οργανισμό ς  Απασχό λησης  Εργατικόύ  Δύναμικόύ  πρόσκαλει  τόύς ενδιαφερό μενόύς  να
σύμμετα σχόύν  στη  διαγώνιστικη  διαδικασι α  για  την  επιλόγη  αναδό χόύ,  για  την  παρόχη 
ύπηρεσιώ ν φύ λαξης & πρόστασι ας τών κτιρι ών τών ύπηρεσιώ ν τόύ Οργανισμόύ , αρμόδιό τητας
της Περιφερειακη ς Δ/νσης  Πελόπόννη σόύ με κριτη ριό ανα θεσης την πλε όν σύμφε ρόύσα από 
όικόνόμικη  α πόψη  πρόσφόρα  βα σει  μό νό  της  τιμη ς, σύ μφώνα  με  την  παρόύ σα  πρό σκληση
εκδη λώσης  ενδιαφε ρόντός  και  τις  Τεχνικε ς  Πρόδιαγραφε ς  της  Υπηρεσι ας,  σύνόλικη ς
πρόύP πόλόγιζό μενης δαπα νης πόσόύ  21.640,98   €  πλε όν ΦΠΑ (24%), η τόι πόσόύ  26.834,82   €
σύμπεριλαμβανόμε νόύ τόύ ΦΠΑ (24%).

1. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικει μενό  της  σύ μβασης  ει ναι  η  «Παροχή  Υπηρεσιών  Φύλαξης  και  προστασίας  των
κτιρίων  των  Υπηρεσιών  ΚΠΑ2  ΖΑΚΥΝΘΟΥ,  ΚΠΑ2  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ,  ΚΠΑ2  ΠΑΤΡΑΣ,  ΕΠΑΣ
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ,  ΚΠΑ2  ΝΑΥΠΛΙΟΥ  ΚΑΙ  ΕΠΑΣ  -  ΙΕΚ  -  ΚΕΤΕΚ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Πελοποννήσου για το χρονικό διάστημα από
01.03.2022 έως 31.03.2022» 

Η εκτιμώ μενη αξι α της σύ μβασης ανε ρχεται στό πόσό  τών «21.640,98» € πλε όν τόύ ΦΠΑ, (24%)
η  «26.834,82» € σύμπεριλαμβανόμε νόύ τόύ ΦΠΑ. Η δαπα νη για την εν λό γώ σύ μβαση βαρύ νει
τόν Κώδικό  Αριθμό  Εξό δών (Κ.Α.Ε) 0892 σχετικη ς πι στώσης πρόύP πόλόγισμόύ  ε τόύς 2022.
Οι  παρεχό μενες  ύπηρεσι ες  κατατα σσόνται  στόν  ακό λόύθό  κώδικό  τόύ  Κόινόύ  Λεξιλόγι όύ
δημόσι ών σύμβα σεών (CPV) : 98341140-8 «Υπηρεσι ες φύ λακα κτιρι όύ» 
Η παρόύ σα σύ μβαση ε χει ώς εξη ς : 
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                  ΠΙΝΑΚΑΣ (Γ)  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  Δ/ΝΣΗ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΥΛΑΚΩΝ ΩΡΑΡΙΟ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ &
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΔΑΠΑΝΗ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΜΗΝΙΑΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ MHNIAIOY ΚΟ-
ΣΤΟΥΣ (€)

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΣΑΒ.ΚΥΡ.ΑΡΓ. χωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ

1 ΚΠΑ2 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1 07:00 - 15:00 995,9 1.045,70 1.055,65 1 1.055,65 1.309,01

2
ΚΠΑ2 ΑΡΓΟΣΤΟ-

ΛΙΟΥ 1 07:00 - 15:00 995,9 1.045,70 1.055,65 1 1.055,65 1.309,01

3 ΚΠΑ2 ΠΑΤΡΑΣ 1 07:00 - 15:00 995,9 1.045,70 1.055,65 1 1.055,65 1.309,01
24 ώ ρες 24 ώ ρες

5.809,44 6.099,91 6.158,01 1 6.158,01 7.635,93
4

ΕΠΑΣ ΜΑΘΗ-
ΤΕΙΑΣ ΑΓΡΙ-

ΝΙΟΥ
3

(1 φύ λακας (1 φύ λακας
ανα  βα ρδια) ανα  βα ρδια)

06:00 - 14:00 06:00 - 14:00
14:00 - 22:00 14:00 - 22:00
22:00 - 06:00 22:00 - 06:00

24 ώ ρες 24 ώ ρες

5.809,44 6.099,91 6.158,01 1 6.158,01 7.635,93
5

ΚΠΑ2 ΝΑΥ-
ΠΛΙΟΥ

3

(1 φύ λακας (1 φύ λακας
ανα  βα ρδια) ανα  βα ρδια)

06:00 - 14:00 06:00 - 14:00
14:00 - 22:00 14:00 - 22:00
22:00 - 06:00 22:00 - 06:00

24 ώ ρες 24 ώ ρες

5.809,44 6.099,91 6.158,01 1 6.158,01 7.635,93
6

ΕΠΑΣ - ΙΕΚ -
ΚΕΤΕΚ ΚΑΛΑ-

ΜΑΤΑΣ
3

(1 φύ λακας (1 φύ λακας
ανα  βα ρδια) ανα  βα ρδια)

06:00 - 14:00 06:00 - 14:00
14:00 - 22:00 14:00 - 22:00
22:00 - 06:00 22:00 - 06:00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ-
ΝΟΣ 12 20.416,02 21.436,83 21.640,98 1 21.640,98 26.834,82





Οι  προσφορές  υποβάλλονται  για το  σύνολο  των  κτιρίων  των  Υπηρεσιών  ΚΠΑ2
ΖΑΚΥΝΘΟΥ,  ΚΠΑ2  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ,  ΚΠΑ2  ΠΑΤΡΑΣ,  ΕΠΑΣ  ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ,  ΚΠΑ2
ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΣ - ΙΕΚ - ΚΕΤΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης
Πελοποννήσου και η κατακύρωση της σύμβασης θα γίνει σε έναν ανάδοχο  

2. Διάρκεια 
Η  δια ρκεια  της  σύ μβασης  όρι ζεται  για  τό  δια στημα  από  την  01/03/2022  και  λη γει  την
31/03/2022.

Η  σύ μβαση  θα  ανατεθει  με  τό  κριτη ριό  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη
προσφορά, βάσει μόνο της τιμής . 

3.Υποχρεώσεις διαγωνιζόμενων σχετικά με τη σύνταξη & υποβολή προσφορών 
Οι  πρόσφόρε ς  ύπόβα λλόνται  με  βα ση  τις  απαιτη σεις  πόύ  όρι ζόνται  στό  Παρα ρτημα  ΙΙ  της
πρό σκλησης για ό λες τις περιγραφό μενες ύπηρεσι ες. 
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

3.1. Χρόνος  και Τρόπος υποβολής  Προσφορών 

Οι πρόσφόρε ς  ύπόβα λλόνται από  τόύς όικόνόμικόύ ς  φόρει ς  σύ μφώνα με τα όριζό μενα στην
παρόύ σα τό αργό τερό με χρι την 15/02/2022 ημε ρα Τρι τη και ώ ρα 10:00 ει τε αύτόπρόσώ πώς,
ει τε με ειδικα  πρός τόύ τό εξόύσιόδότημε νό εκπρό σώπό τόύς, ει τε να απόσταλόύ ν ταχύδρόμικα 
η  ιδιώτικό  ταχύδρόμει ό (courier), στα γραφει α της Περιφερειακη ς Δ/νσης  Πελόπόννη σόύ τόύ
Οργανισμόύ  (Λ.  Αθηνών 89  -  Ρίο,  ΤΚ  26500),  στην  Επιτρόπη  Αξιόλό γησης  Απότελεσμα τών
Διαγώνισμώ ν & Διαδικασιώ ν Διαπραγμα τεύσης (Ε.Α.Α.Δ.Δ.Δ) .  

Πρόσφόρε ς  πόύ  θα  ύπόβληθόύ ν  η  θα  απόσταλόύ ν   εκπρό θεσμα,  επιστρε φόνται  χώρι ς  να
απόσφραγισθόύ ν. 

Η πρόσφόρα  και τα περιλαμβανό μενα σε αύτη  ύπόβα λλεται στην  Ελληνικη  Γλώ σσα με σα σε
ενιαίο σφραγισμένο φάκελο  ό όπόι ός θα φε ρει την εύκρινώ ς την ε νδειξη (παρ.1 α ρθρό 92
Ν.4412/2016) : 

 Η λε ξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 Η επώνύμι α της Αναθε τόύσας Αρχη ς 
 Ο τι τλός της πρό σκλησης 
 Η καταληκτικη  ημερόμηνι α (ημερομηνία λήξης) ύπόβόλη ς πρόσφόρώ ν 
 Τα στόιχει α τόύ Πρόσφε ρόντα όικόνόμικόύ  φόρε α  

Επισημαίνεται ότι : Ο φάκελος θα πρέπει επίσης να φέρει την ένδειξη: «Να μην ανοιχθεί από την
ταχυδρομική Υπηρεσία ή το πρωτόκολλο»  
και θα πρε πει  να περιε χει  δύ ό (2) επιμε ρόύς ανεξα ρτητόύς σφραγισμε νόύς φακε λόύς με την
ε νδειξη ώς εξη ς :  α) ε ναν (ύπό)φα κελό με την ε νδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική
Προσφορά» και (β) ε ναν (ύπό)φα κελό με την ε νδειξη  «Οικονομική Προσφορά» 

4.1 Περιεχόμενο φακέλου  Προσφοράς 

Στόν  (ύπό )φα κελό  με  την  ε νδειξη  «Δικαιολογητικά  συμμετοχής-Τεχνική  προσφορά»

ύπόβα λλόνται ό λα τα απαιτόύ μενα κατα  τό στα διό ύπόβόλη ς της πρόσφόρα ς δικαιόλόγητικα 

σύμμετόχη ς καθώ ς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της πρόσφόρα ς. Σύγκεκριμε να, περιλαμβα νόνται :

4.1.1 Δικαιολογητικά  συμμετοχής 





Α) Υπεύθυνη Δήλωση της  παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, ό πώς ισχύ ει στην όπόι α
όι  σύμμετε χόντες  όικόνόμικόι  φόρει ς  θα  δηλώ νόύν  ό τι  :  «1) Έλαβα  γνώ ση  και  απόδε χόμαι
πλη ρώς και ανεπιφύλα κτώς ό λόύς τόύς ό ρόύς της πρό σκλησης για την ανα θεση της φύ λαξης
τών  χώ ρών  τών  Υπηρεσιώ ν  ΚΠΑ2  ΖΑΚΥΝΘΟΥ,  ΚΠΑ2  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ,  ΚΠΑ2  ΠΑΤΡΑΣ,  ΕΠΑΣ
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΚΠΑ2 ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΣ - ΙΕΚ - ΚΕΤΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ αρμόδιό τητας
της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ για τό χρόνικό  δια στημα από  01/03/2022 ε ώς
και  31/03/2022.  2) Δεν  εμπι πτώ  σε  κα πόια  από  τις  αναφερό μενες  περιπτώ σεις  τών
παραγρα φών 1, 2γ και 4 τόύ α ρθρόύ 73 τόύ Ν.4412/2016. 3) Ει μαι εγγεγραμμε νός στα μητρώ α
τόύ όικει όύ Επιμελητηρι όύ/Επαγγελματικόύ  Μητρώ όύ» .

Β) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, ό πώς ισχύ ει στην όπόι α όι
σύμμετε χόντες  όικόνόμικόι  φόρει ς  θα  δηλώ νόύν  ό τι ε λαβαν  γνώ ση  τών  Τεχνικώ ν
Πρόδιαγραφώ ν  της  Πρό σκλησης  εκδη λώσης  ενδιαφε ρόντός  και  δεσμεύ εται  ό τι  θα
σύμμόρφώ νεται  με  ό λόύς  τόύς  ό ρόύς  της  Τεχνικη ς  Πρόδιαγραφη ς,  διαθε τει  κατα λληλη  και
επαρκη  ύπόδόμη  (εξειδικεύμε νό πρόσώπικό  και τεχνικα  με σα ) για την εκτε λεση της σύ μβασης
και θα παρα σχει τις ύπηρεσι ες φύ λαξης σύ μφώνα με τις Τεχνικε ς Πρόδιαγραφε ς της .

 Γ)  Αντίγραφο  Άδειας   Λειτουργίας  της  επιχείρηση ώς  Ιδιώτικη ς  Επιχει ρησης Παρόχη ς
Υπηρεσιώ ν Ασφαλει ας, εκδόθει σα από  την Ελληνικη  Αστύνόμι α (Ε.Α ), ό πώς πρόβλε πεται από 
τις διατα ξεις τόύ Ν. 2518/97/ (ΦΕΚ Α΄164) ό πώς ε χει τρόπόπόιηθει  με τό Ν. 3707/2008 (ΦΕΚ
Α΄209) .   

Δ) Ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου τόύ ύπόψη φιόύ όικόνόμικόύ  φόρε α ενώ πιόν
σύμβόλαιόγρα φόύ, περι  μη επιβόλη ς σε βα ρός τόύς πρα ξης επιβόλη ς πρόστι μόύ για παραβια σεις
της εργατικη ς νόμόθεσι ας «ύψηλη ς» η  «πόλύ  ύψηλη ς» σόβαρό τητας,  σύ μφώνα με τα όριζό μενα
στό α ρθρό 68 τόύ Ν. 3863/2010 ό πώς τρόπόπόιη θηκε με τό α ρθρό 22 τόύ Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ
88/ Α΄/13). 

Ε) παραστατικό εκπροσώπησης 

Οι απαιτούμενες κατά τα   ανωτέρω   υπεύθυνες δηλώσεις    μπόρει  να ύπόγρα φόνται   ε ώς δε κα
(10) ημε ρες πριν την καταληκτικη  ημερόμηνι α ύπόβόλη ς τών πρόσφόρώ ν (παραγρ.4 άρθρου
79Α, όπως προστέθηκε με την περ.6 άρθρου 43 Ν.4605/2019) και  ει ναι δύνατη  η κατα θεση

τόύς με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου τόύ όικόνόμικόύ  φόρε α η
πρόκαταρκτικη  από δειξη τών λό γών πόύ αναφε ρόνται στην παρα γραφό 1 τόύ α ρθρόύ 73 για τό
σύ νόλό τών φύσικώ ν πρόσώ πών πόύ ει ναι με λη τόύ διόικητικόύ , διεύθύντικόύ  η  επόπτικόύ  όρ-
γα νόύ τόύ η  ε χόύν εξόύσι α εκπρόσώ πησης, λη ψης απόφα σεών η  ελε γχόύ σε αύτό ν. 
Ως  εκπρόσωπος  του  οικονομικού  φορέα  για  την  εφαρμογή  του  παραπάνω  άρθρου,
νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το
πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρόσωπο  να  εκπροσωπεί  τον  οικονομικό  φορέα  για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης
(περ.13 του άρθρου 107 Ν.4497/17).

4.1.2 Τεχνική προσφορά  
H τεχνική προσφορά θα πρε πει να καλύ πτει ό λες τις απαιτη σεις και τις πρόδιαγραφε ς πόύ
ε χόύν τεθει  από  την αναθε τόύσα αρχη  στην Ενό τητα «Τεχνικε ς Πρόδιαγραφε ς –Απαιτη σεις» τόύ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι  της παρόύ σας και θα περιλαμβα νει : 





α. φύλλο συμμόρφωσης πρός τις απαιτη σεις τών Τεχνικώ ν Πρόδιαγραφώ ν της παρόύ σας, η τόι
τό φύ λλό σύσχετισμόύ  της πρόσφόρα ς πρός της απαιτη σεις της πρό σκλησης  ό πόύ θα δι δόνται
απαντη σεις σε ό λα τα σημει α τών Τεχνικώ ν Πρόδιαγραφώ ν της παρόύ σας.
β.   ορισμός φυσικού προσώπου ως υπεύθυνου έργου και αναπληρωτή του  

4.2.  (ύπό)φα κελός   «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»    
Ο ξεχώριστό ς σφραγισμε νός φα κελός, με την ε νδειξη  «Οικονομική Προσφορά» θα πρε πει να
περιε χει  τα  όικόνόμικα  στόιχει α  της  πρόσφόρα ς,  αριθμητικώς  και  ολογράφως  σε  ευρώ
σύ μφώνα με τό ύπό δειγμα Οικόνόμικη ς Πρόσφόρα ς τόύ Παραρτη ματός ΙΙ , ώς εξη ς.

Τιμές Προσφορών – Νόμισμα 

α. Οι  τιμε ς  τών  Πρόσφόρώ ν  πόύ  αφόρόύ ν  σε  όπόιαδη πότε  πρόσφερό μενη  ύπηρεσι α  θα
εκφρα ζόνται σε Εύρώ  (€). Στις τιμε ς θα περιλαμβα νόνται ό λες όι τύχό ν ύπε ρ τρι τών κρατη σεις,
καθώ ς και κα θε α λλη επιβα ρύνση, εκτό ς τόύ ΦΠΑ. Σε ιδιαι τερη στη λη τών ώς α νώ τιμώ ν, θα
καθόρι ζεται  τό πόσό  με τό όπόι ό  θα επιβαρύ νει  αθρόιστικα  τις  τιμε ς  αύτε ς  με  τό ΦΠΑ .  Σε
περι πτώση πόύ αναφε ρεται εσφαλμε νός ΦΠΑ αύτό ς θα διόρθώ νεται από  την  Υπηρεσι α. 

β. Στην  Οικόνόμικη  Πρόσφόρα  θα  πρε πει  να  αναγρα φεται  η  πρόσφερό μενη  τιμη  (μηνιαι ό
κό στός)  για κα θε ύπηρεσι α καθώ ς και τό σύνόλικό  πόσό  σε Εύρώ  
γ.  Οι  πρόσφερό μενες τιμε ς ει ναι σταθερε ς για ό λη τη δια ρκεια της σύ μβασης και απόκλει εται
όπόιαδη πότε αναπρόσαρμόγη  αύτώ ν. 
καθώ ς  επι σης και  τα  εξη ς  στόιχει α,  τα  οποία  απαιτούνται  βάσει  του  άρθρου  68  του
Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4144/2013.

α) τόν αριθμό  τών εργαζόμε νών  πόύ θα απασχόληθόύ ν στό ε ργό.
β) τις ημε ρες και τις ώ ρες εργασι ας. 
γ) τη σύλλόγικη  σύ μβαση εργασι ας στην όπόι α ύπα γόνται όι εργαζό μενόι. 
δ)  τό  ύ ψός  τόύ  πρόύP πόλόγισμε νόύ  πόσόύ  πόύ  αφόρα  τις  πα σης  φύ σεώς  νό μιμες  απόδόχε ς
αύτώ ν τών εργαζόμε νών .
ε) τό ύ ψός τών ασφαλιστικώ ν εισφόρώ ν με βα ση τα πρόύP πόλόγισθε ντα πόσα  .
Επισημαίνεται ό τι  στην  πρόσφόρα  τόύς  όι  ύπόψη φιόι  όικόνόμικόι  φόρει ς  πρε πει  να
ύπόλόγι ζόύν  εύ λόγό  πόσόστό  διόικητικόύ  κό στόύς  παρόχη ς  τών  ύπηρεσιώ ν  τόύς,  τών
αναλώσι μών,  τόύ  εργόλαβικόύ  τόύς  κε ρδόύς  και  τών  νό μιμών  ύπε ρ  Δημόσι όύ  και  τρι τών
κρατη σεών. 
Επιπροσθέτως,  υποχρεούνται  να  επισυνάπτουν  στην  προσφορά  αντίγραφο  της
συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

5. Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι πρόσφόρε ς  ισχύ όύν και δεσμεύ όύν τόύς Πρόσφε ρόντες  για εξήντα (60) ημερολογιακές
ημέρες, ύπόλόγιζό μενες από  την επόμε νη της ημερόμηνι ας απόσφρα γισης.
Πρόσφόρα  πόύ όρι ζει χρό νό ισχύ ός μικρό τερό τόύ ανώτε ρώ, απόρρι πτεται ώς απαρα δεκτη.  

6. Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου
Μετα  την  ανα δειξη  πρόσώρινόύ  αναδό χόύ  η  Αναθε τόύσα  Αρχη  απόστε λλει  πρό σκληση  στό
όικόνόμικό  φόρε α  στόν όπόι ό πρό κειται να γι νει η κατακύ ρώση (προσωρινό ανάδοχο)  για την
ύπόβόλη :  
α) τών δικαιόλόγητικώ ν τόύ α ρθρόύ 80 τόύ ν. 4412/2016, ό πώς τρόπόπόιη θηκε με τις διατα ξεις
τόύ α ρθρόύ 29 τόύ ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α )  και ισχύ ει . 





β)  Υπεύ θύνη Δη λώση της παρ. 4 τόύ α ρθρόύ 8 τόύ ν. 1599/1986, ό πώς ισχύ ει, περι  μη επιβόλη ς
σε βα ρός τόύ της κύ ρώσης τόύ όριζό ντιόύ απόκλεισμόύ , σύ μφώνα με τις διατα ξεις της κει μενης
νόμόθεσι ας 

7. Αποσφράγιση –Αξιολόγηση προσφορών 

Η Επιτρόπη  Αξιόλό γησης τών Απότελεσμα τών & τών διαδικασιώ ν διαπραγμα τεύσης (ΕΑΑΔΔΔ),
πρόβαι νει στην ε ναρξη της διαδικασι ας απόσφρα γισης τών πρόσφόρώ ν στις 15/02/2022 ημε ρα
Τρι τη και ώ ρα 10:00 π.μ.

Η απόσφρα γιση τόύ φακε λόύ τών δικαιόλόγητικώ ν σύμμετόχη ς τών τεχνικώ ν πρόσφόρώ ν και
τών όικόνόμικώ ν πρόσφόρώ ν θα γι νόύν σε μι α σύνεδρι αση. 

Ο  φάκελος  της  οικονομικής  προσφοράς  θα  αποσφραγιστεί  μετά  την  αποδοχή  των
δικαιολογητικών συμμετοχής και  της Τεχνικής Προσφοράς . 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει
μόνο της τιμής. 

8. Τρόπος Πληρωμής –Κρατήσεις 

Η πληρώμη  τόύ σύμβατικόύ  τιμη ματός θα γι νεται στό τε λός κα θε μη να από  τό αρμό διό τμη μα
Οικόνόμικώ ν  Υπηρεσιώ ν  της  Περιφερειακη ς  Δ/νσης  Πελόπόννη σόύ με  την  πρόσκό μιση  τών
νό μιμών παραστατικώ ν και δικαιόλόγητικώ ν, ό πώς αύτα  πρόβλε πόνται από  τις διατα ξεις τόύ
α ρθρόύ 200 παρ. 4 τόύ ν. 4412/2016 σε σύνδύασμό  με αριθμ.36 α ρθρόύ 107 Ν.4497/17) καθώ ς
και  κα θε  α λλόύ  δικαιόλόγητικόύ  πόύ  τύχό ν  η θελε  ζητηθει  από  τις  αρμό διες  ύπηρεσι ες  πόύ
διενεργόύ ν τόν ε λεγχό και την πληρώμη 

Ο  πρόμηθεύτη ς  βαρύ νεται  με  όλες  τις  ισχύουσες  νό μιμες  κρατη σεις  ώς  και  κα θε  α λλη
επιβα ρύνση, σύ μφώνα με την κει μενη νόμόθεσι α, μη σύμπεριλαμβανόμε νόύ Φ.Π.Α. 

Σύ μφώνα με τις διατα ξεις τόύ Ν. 2198/22-03-94 α ρθρό 24 (ΦΕΚ 43/22-03-1994)  θα γι νει
παρακρα τηση φό ρόύ  εισόδη ματός  ύ ψόύς 8% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου. Για την
παρακρα τηση αύτη  θα δόθει  βεβαι ώση από  την ύπηρεσι α μας, η όπόι α θα χρησιμόπόιηθει  από 
τόν πρόμηθεύτη  κατα  την ύπόβόλη  της ετη σιας φόρόλόγικη ς δη λώση ς τόύ. 

9. Τό  πλη ρες  κει μενό  της  παρόύ σας  θα  καταχώρηθει  στό  Κεντρικό  Ηλεκτρόνικό  Μητρώ ό
Δημόσι ών  Σύμβα σεών  (ΚΗΜΔΗΣ),  επι σης  θα  ει ναι  διαθε σιμό  σε  ηλεκτρόνικη  μόρφη  στην
ηλεκτρόνικη  ιστόσελι δα  τόύ  ΟΑΕΔ  (www.oaed.gr)  και  περι ληψη  αύτη ς  στό  διαδι κτύό,  στόν
ιστό τόπό  http  ://  et  .  diavgeia  .  gov  .  gr  /   (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  ό πώς  πρόβλε πεται  στην
περι πτώση 16 της παραγρα φόύ 4 τόύ α ρθρόύ 2 τόύ Ν. 3861/2010.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣΗΣ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΑΠΟΔΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι  –     Τεχνικές  Προδιαγραφές  –  Ειδικοί  όροι  –Απαιτήσεις-Πίνακας
Συμμόρφωσης Τεχνικής προσφοράς    

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Β.1.1 Αντικείμενο –Περιγραφή Έργου

Αντικείμενο  της  παρούσας   προκήρυξης  είναι   η  ανάδειξη  Αναδόχου  για  το  έργο

Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και προστασίας των κτιρίων του Οργανισμού . Οι ζητούμενες

Υπηρεσίες Φύλαξης  θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές που περιγράφονται

κατωτέρω και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης. 

Ο Ανάδοχος  λαμβάνει  γνώση των ποσοτικών και  ποιοτικών Τεχνικών Προδιαγραφών και

δεσμεύεται ότι θα συμμορφώνεται με όλους τους όρους της Τεχνικής Προδιαγραφής της εν

λόγω παροχής υπηρεσίας, όπως αυτοί περιγράφονται κατωτέρω. 

   Στην  τεχνική  προσφορά  απαραίτητα  σε  φύλλο  συμμόρφωσης  θα  απαντώνται  όλα  τα  

ζητούμενα των τεχνικών προδιαγραφών ένα προς ένα, με αντίστοιχες σαφείς παραπομπές σε

παραρτήματα/στοιχεία/δικαιολογητικά   που  κατά  την  κρίση  του  υποψηφίου  αναδόχου

τεκμηριώνουν τα απαιτούμενα των προδιαγραφών.

Β.1.2 Απαιτήσεις Έργου  

Για  την  επίτευξη  του  στόχου  του  έργου  της  φύλαξης  των  Υπηρεσιών  του  Οργανισμού

απαιτούνται τα κατωτέρω : 

1.  Το  απασχολούμενο  προσωπικό  στο  έργο  της  φύλαξης  θα  είναι  ειδικά

εκπαιδευμένο,  θα  είναι  αποκλειστικά  προσωπικό  του  Αναδόχου  και  θα  διαθέτει

αποκλειστικά και  επί ποινή αποκλεισμού την απαιτούμενη ειδική άδεια εργασίας

που προβλέπεται από το  Ν. 2518/97.

2. Το προσωπικό αυτό θα απασχολείται αποκλειστικά και μόνο για τη φύλαξη των

εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των υπό φύλαξη κτιρίων για την εξασφάλιση της

ομαλής λειτουργίας της κάθε Υπηρεσίας.

3. Οι διαδικασίες φύλαξης θα καθορίζονται αποκλειστικά από την Αναθέτουσα Αρχή .

Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  προσαρμόζει  τις  υπηρεσίες  του  σύμφωνα  με  τις





υποδείξεις και ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν από τις δραστηριότητες

της. 

4. Κάλυψη αστικής ευθύνης για κάθε ζημιά ή απώλεια από αμέλεια του αναδόχου.

5.  Χρήση οχήματος για περιπολία στους περιβάλλοντες χώρους  των κτιρίων των

οικισμών του Οργανισμού.  

Β.1.3 Υποχρεώσεις Αναδόχου

Γενικές  

Α) Για την φύλαξη των κτιρίων ο μειοδότης θα χρησιμοποιεί το μόνιμο ή έκτακτο προσωπικό

που διαθέτει σε αριθμό και σε συχνότητα που θα εξασφαλίζουν άψογα αποτελέσματα.

Β) Το προσωπικό της εταιρείας θα φέρει ενδεικτική ενδυμασία με τη φίρμα της εταιρείας

τυπωμένη επί της ενδυμασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2518/97.

 Γ) Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ασφαλίσει σε ασφαλιστική εταιρεία της

επιλογής του τον κίνδυνο της Γενικής Ασφαλιστικής Ευθύνης για ζημιές ή βλάβες που τυχόν

θα προκληθούν στα κτίρια ή τις εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής, στο εργαζόμενο σε

αυτούς προσωπικό, ή σε οποιονδήποτε τρίτο από αποκλειστική αμέλεια του αναδόχου ή των

υπαλλήλων  της,  σε  περίπτωση  συμβάντος  ή  συμβάντων  καλυπτομένων  από  το  σχετικό

ασφαλιστήριο συμβόλαιο, σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους αυτού, ανεξάρτητα

από τον  αριθμό των παρόντων,  οι  όποιοι  εγείρουν  αξίωση αποζημίωσης  τη  διάρκεια  της

ασφαλιστικής περιόδου.

Ειδικές 

1)  Ο  Ανάδοχος   υποχρεούται  να  προσκομίσει  κατάσταση  του  προσωπικού  που  θα

απασχολείται στην κάθε Υπηρεσία με πλήρη στοιχεία, καθώς επίσης και να προσκομίζει τα

ανωτέρω στοιχεία σε κάθε περίπτωση μεταβολής του προσωπικού.

2)  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  ακολουθεί  τις  οδηγίες  της  Υπηρεσίας  του  ΟΑΕΔ η  οποία

πιστοποιεί το έργο που εκτελείται κάθε φορά. 

Η ύπαρξη ή όχι τέτοιων οδηγιών σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις

υποχρεώσεις  και  ευθύνες  του  που  προκύπτουν  από  την  σύμβαση  και  ιδιαίτερα  από  την

ευθύνη για τυχόν ζημιά  την οποία ήθελε υποστεί ο ΟΑΕΔ ή τρίτος από πλημμελή  εκτέλεση

του έργου που ανατίθεται δυνάμει της παρούσας σ’ αυτόν. 

3) Ο ανάδοχος απαλλάσσεται από την ευθύνη για τυχόν ζημιά που θα προξενηθεί  σ’ αυτόν

κατά την εκτέλεση της εργασίας  βάσει των οδηγιών που δίνονται από την Υπηρεσία του





ΟΑΕΔ μόνο σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος εγγράφως και πριν την εκτέλεση της

εργασίας ήθελε  διατυπώσει τις σχετικές αντιρρήσεις του. 

4)  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  σε  αποκατάσταση  οποιαδήποτε  φθοράς  ή  ζημιάς  που  θα

προξενηθεί από υπαιτιότητά του ή από το προσωπικό του στα εφόδια και στα κτίρια του

ΟΑΕΔ ή σε τρίτους κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

Για οποιοδήποτε ατύχημα σε πρόσωπο του ΟΑΕΔ ή σε οποιονδήποτε τρίτο, καθώς και για τον

ανάδοχο ή για το κάθε φύσης προσωπικό που θα χρησιμοποιείται απ’ αυτόν, που θα συμβεί

κατά την εκτέλεση των εργασιών από υπαιτιότητα του  αναδόχου ή του  προσωπικού  του,

αποκλειστικά  υπεύθυνος  είναι  ο  ανάδοχος  και  αστικά  και  ποινικά.  Διευκρινίζεται  ότι  το

προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος θα επιλέγεται, προσλαμβάνεται και αμείβεται

αποκλειστικά από τον ανάδοχο που θα είναι και εργοδότης του, ενώ ο ΟΑΕΔ δεν έχει και δεν

είναι δυνατό να έχει κάποια σχέση με αυτό.

Κατ΄  εξαίρεση  ο  Οργανισμός  έχει  το  δικαίωμα  να  απαιτεί  από  τον  ανάδοχο  την

αντικατάσταση οποιουδήποτε προσώπου θεωρεί, κατά την ελεύθερη κρίση του, ακατάλληλο,

κατόπιν προσκόμισης στοιχείων τα οποία θα ζητηθούν. 

5)  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  τηρεί  με  σχολαστικότητα  την  ισχύουσα  εργατική  &

ασφαλιστική  νομοθεσία,  σε  ότι  αφορά  τις  αμοιβές,  τακτικές  και  έκτακτες,  του  εν  λόγω

προσωπικού,  την  κοινωνική  του  ασφάλιση  και  τις  άλλες  ανάλογης  φύσης  παροχές  και

ουδέποτε δύναται να αρνηθεί την καταβολή των εν λόγω παροχών στο απασχολούμενο, στην

φύλαξη  των Υπηρεσιών του Οργανισμού προσωπικό, με την πρόφαση ότι ο Οργανισμός δεν

του κατέβαλε την κανονισμένη αποζημίωση.

Όλες οι υποχρεώσεις και οικονομικές επιβαρύνσεις που προκύπτουν από αυτή την ασφάλιση

καθώς και κάθε εισφορά υπέρ του Οργανισμού και ταμείων κύριας ή επικουρικής ασφάλισης

και για κρατήσεις υπέρ τρίτου και λοιπές εν γένει επιβαρύνσεις φόρους τέλη  χαρτοσήμου

κλπ,  βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο ως εργοδότη του  κάθε  φύσης προσωπικού που

χρησιμοποιείται από αυτόν.

6) Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου της παρούσας ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί

τους κείμενους νόμους, διατάξεις κλπ και γενικά αυτούς που αφορούν την υγεία και ασφάλεια

του προσωπικού που χρησιμοποιείται από αυτόν ευθυνόμενος για κάθε παράβασή του. 

7)  Οι  τυχόν  εργασίες  που  πραγματοποιούνται  από  τρίτο  ύστερα  από  εντολή  αναδόχου

ουδόλως απαλλάσσουν τον ανάδοχο από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του που απορρέουν

από την παρούσα  σύμβαση, ο οποίος τυγχάνει και στην περίπτωση αυτή μοναδικός υπόχρεος

και υπεύθυνος απέναντι στον ΟΑΕΔ και στους τρίτους. 





8)  Επιπλέον  ο  ανάδοχος  αναγνωρίζει  ότι  επισκέφθηκε  τους  χώρους  των  Υπηρεσιών  και

μελέτησε  τα  σχέδια  κατόψεων,  έλεγξε  τις  εγκαταστάσεις,  οι  οποίες  πληρούν  όλες  τις

προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη και ασφαλή εργασία του προσωπικού του, ώστε να μην

υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Σε περίπτωση μετεστέγασης κάποιας υπηρεσίας ο ανάδοχος

συνεχίζει τη φύλαξη του νέου κτιρίου όπου μεταστεγάσθηκε η υπηρεσία.

9)    Σε περίπτωση ατυχήματος ο ανάδοχος θα είναι ο μόνος υπεύθυνος.

10)  Ο  ανάδοχος  αναλαμβάνει  επίσης  την  υποχρέωση  να  μεριμνήσει  ώστε  να  αποφύγει

περίπτωση κενών στο προσωπικό του, τα οποία θα πρέπει να φροντίζουν την φύλαξη των

κτιρίων του ΟΑΕΔ με οποιοδήποτε τρόπο, σε περίπτωση απεργίας του ανωτέρω προσωπικού.

Β.1.4 Υποχρεώσεις –Καθήκοντα προσωπικού Ασφαλείας  

   Το προσωπικό ασφάλειας του Αναδόχου οφείλει να :   

Να ελέγχει οπτικά ολόκληρη το χώρο εισόδου του υπό φύλαξη κτιρίου και να εντοπίζει μη 

σύνηθες καταστάσεις και να  τις αντιμετωπίζει έγκαιρα.

Να επιβλέπει την κίνηση και παρουσία των επισκεπτών σε όλους τους χώρους του 

Οργανισμού, με φυσική παρουσία ή με τη χρήση καμερών. 

Να ζητά κατά την είσοδο του επισκέπτη την προσκόμιση ενός προσωπικού δημοσίου 

εγγράφου (αστυνομική ταυτότητα , διαβατήριο κτλ), το οποίο θα επιστέφεται με την 

αποχώρηση του,  με βάση το οποίο θα καταγράφονται τα στοιχεία στο «Βιβλίο 

Επισκεπτών» ημερομηνία, ώρα επίσκεψης και Υπηρεσία προορισμού  και θα 

χορηγείται η σχετική καρτέλα «Επισκέπτης».

Το προσωπικό του αναδόχου πρέπει να συμπεριφέρεται με την προσήκουσα ευγένεια 

στους υπαλλήλους της υπηρεσίας και στους συναλλασσόμενους με αυτήν πολίτες.

Να διενεργεί περιοδικούς ελέγχους στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του 

κτιρίου σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Μετά τη λήξη του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων , οι φύλακες υποχρεούται να 

επιθεωρούν τους χώρους και τις εγκαταστάσεις του κτιρίου που φυλάσσουν, 

ενεργώντας προληπτικά και κατασταλτικά προς αποφυγή κάθε είδους ζημιάς από 

πιθανή βλάβη (πυρκαγιά, διαρροές νερού) .

Να εκτελεί τις απαραίτητες ενέργειες στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (πυρκαγιά, 

σεισμός, τρομοκρατική ενέργεια ) και να χειρίζεται τα διαθέσιμα τεχνικά μέσα της 

Υπηρεσίας . 

Να τηρεί το βιβλίο συμβάντων το οποίο θα ενημερώνεται καθημερινά και  θα υπογράφει 

κατά την αλλαγή βάρδιας (ώρα ανάληψης καθηκόντων και αποχώρησης) . 

Να μην αποχωρεί αν δεν έχει προσέλθει ο αντικαταστάτης του.





Όποια Υπηρεσία του Οργανισμού διαθέτει μηχάνημα x-ray, θα πρέπει ο υπάλληλος του 

Αναδόχου να είναι πιστοποιημένος χρήστης και να ελέγχει το περιεχόμενο των 

δεμάτων και χειραποσκευών με το μηχάνημα x-ray και να εξακριβώνει την 

επικινδυνότητα ή μη αυτών. 

Να μη φέρει πυροβόλα όπλα.  

Όπου από την παρούσα προκήρυξη προβλέπεται η φύλαξη με περιπολία, αυτή θα πρέπει 

να διενεργείται με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και συνεχής 

φύλαξη όλου του χώρου.

Β.1.5  Τεχνικός  Εξοπλισμός  

Η ανάδοχος θα διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό  που απαιτούν οι υπηρεσίες φύλαξης ,

ήτοι :  

1. Να διατίθεται Κέντρο επιχειρήσεων.

2. Ασύρματος πομποδέκτης για ενδοεπικοινωνία των φυλάκων καθώς και για την επικοινωνία
με το Κέντρο επιχειρήσεων της εταιρείας.

3. Κινητά τηλέφωνα για επικοινωνία σε περιπτώσεις ανάγκης και ηλεκτρικοί φανοί, καθώς
και σφυρίχτρα.

4. Πινακίδες σήμανσης φυλασσόμενου χώρου.

5. Δυνατότητα χρήσης φορητού ανιχνευτή μετάλλων.

6.  Ασύρματο  μπουτόν  κλήσης  για  εκπομπές  κωδικοποιημένου  σήματος  στο  κέντρο
επιχειρήσεων.

7. Οχήματα περιπολίας για όσες περιπτώσεις απαιτείται από την παρούσα προκήρυξη.

Β.1.6. Πίνακας  Υπηρεσιών του Οργανισμού

A/A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

1 ΚΠΑ2 Ζακύνθου Φώσκολου 91, Άγιοι Σαράντα,
Τ.Κ. 29100 Ζάκυνθος

2 ΚΠΑ2 Αργοστολίου Μπ. Άννινου & Λασσης 3, 
Τ.Κ. 28100  Αργοστόλι

3 ΚΠΑ2 Πάτρας Κωστή Παλαμά 13, Τ.Κ. 26441, Πάτρα

4 ΕΠΑΣ Μαθητείας Αγρινίου 1 Χλμ.Ε.Ο. Αγρινίου  Αμφιλοχίας, 
Τ.Κ. 30100  Αγρίνιο

5 ΚΠΑ2 Ναυπλίου 3 χλμ. Λεωφ. Ναυπλίου – Άργους, Νέα 
Τίρυνθα, Τ.Κ. 21100 Ναύπλιο

6 ΕΠΑΣ – ΙΕΚ – ΚΕΤΕΚ 
Καλαμάτας

Εθνική Οδός Καλαμάτας – Αθήνας
Ασπρόχωμα Τ.Κ. 24100 - Καλαμάτα





ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ (Γ)  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΗΝΟΣ   ΜΑΡΤΙΟΥ  2022

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΦΥΛΑΚΩΝ
ΩΡΑΡΙΟ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ &
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΔΑΠΑΝΗ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΜΗΝΙΑΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ MHNIAIOY
 ΚΟΣΤΟΥΣ (€)

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΣΑΒ.ΚΥΡ.ΑΡΓ. χωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ

1 ΚΠΑ2 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1 07:00 - 15:00

2 ΚΠΑ2 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 1 07:00 - 15:00

3 ΚΠΑ2 ΠΑΤΡΑΣ 1 07:00 - 15:00

4 ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ

3

24 ώ ρες

(1 φύ λακας

ανα  βα ρδια)

06:00 - 14:00

14:00 - 22:00

22:00 - 06:00

24 ώ ρες

(1 φύ λακας

ανα  βα ρδια)

06:00 - 14:00

14:00 - 22:00

22:00 - 06:00

 5 ΚΠΑ2 ΝΑΥΠΛΙΟΥ 3

24 ώ ρες

(1 φύ λακας

ανα  βα ρδια)

06:00 - 14:00

14:00 - 22:00

22:00 - 06:00

24 ώ ρες

(1 φύ λακας

ανα  βα ρδια)

06:00 - 14:00

14:00 - 22:00

22:00 - 06:00





6 ΕΠΑΣ - ΙΕΚ - ΚΕΤΕΚ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

3

24 ώ ρες

(1 φύ λακας

ανα  βα ρδια)

06:00 - 14:00

14:00 - 22:00

22:00 - 06:00

24 ώ ρες

(1 φύ λακας

ανα  βα ρδια)

06:00 - 14:00

14:00 - 22:00

22:00 - 06:00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ 12

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Χρόνος ισχύος προσφοράς ……………….. 

                                                                      





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Υπόδειγμα Σχεδίου Σύμβασης
  ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ………………………….

Νο ……/20…
Αριθμός Φακέλου …../20…

Στόν  …………………...,  ση μερα,  την  ………..  τόύ  μηνό ς  ………….  20…  και  μεταξύ  τών  εξη ς
σύμβαλλόμε νών μερώ ν:
1.  Τόύ  Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ),  νόμικόύ  πρόσώ πόύ
δημόσι όύ δικαι όύ (Ν.Π.Δ.Δ.),  πόύ εδρεύ ει στόν Άλιμό Αττικη ς, όδό ς Εθνικη ς Αντιστα σεώς
αρ. 8, και εκπρόσώπει ται νό μιμα από  τόν Διόικητη  τόύ και  Πρό εδρό τόύ Διόικητικόύ  τόύ
Σύμβόύλι όύ, ………………… τόύ …………………… και για την ύπόγραφη  της παρόύ σας από  τόν
ΠρόιPστα μενό  της  Γενικη ς  Διεύ θύνσης  Υπόστη ριξης  /  Περιφερειακη ς  Δ/νσης  ………………..
………………….  τόύ  …………,  σύ μφώνα  με  την  ύπ’  αριθ.  190789/3-6-2002  από φαση  τόύ
Υπόύργόύ  Εργασι ας και Κόινώνικώ ν Ασφαλι σεών και καταχώρη θηκε στό Φ.Ε.Κ. 754/19-6-
2002 (καλόύ μενός στό εξη ς χα ριν σύντόμι ας ό «Ο.Α.Ε.Δ.») και 
2. Της ……………………….…………….εταιρει ας με την επώνύμι α  «……………………………..»  και με
δ.τ.  «……………………..»  (ΑΦΜ  ………………….  –  Δ.Ο.Υ…………………..)  πόύ  εδρεύ ει  στό
……………….,   ό πώς  εκπρόσώπει ται  νό μιμα  για  την  ύπόγραφη  της  παρόύ σας  από 
……………………………….(εφεξη ς καλόύμε νης ό «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»)

Αφού έλαβαν υπόψη τους ότι:
1. Ο  ΟΑΕΔ  ενδιαφε ρεται  για  την  φύ λαξη  και  την  πρόστασι α  τών  κτιρι ών  τών
ύπηρεσιώ ν  της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ …………………... 
2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ διαθε τει επαρκη  επαγγελματικη  εμπειρι α στην παρόχη  σύναφώ ν με
τό αντικει μενό της πρό σκλησης . 
3. Με τις   ύπ’ αριθ. ………….…………………… από φαση   τόύ Δ.Σ. τόύ Οργανισμόύ , με την
όπόι α   εγκρι θηκε   η  πρό σκληση   με  κριτη ριό  ανα θεσης  την  πλε όν  σύμφε ρόύσα  από 
όικόνόμικη  α πόψη  πρόσφόρα  βα σει  μό νό  της  τιμη ς,  για   ανα δειξη  αναδό χόύ  για  την
«Παρόχη  Υπηρεσιώ ν Φύ λαξης και πρόστασι ας τών κτιρι ών τών ύπηρεσιώ ν αρμόδιό τητας
της Διόι κησης / Περιφερειακη ς Δ/νσης ………………………... τόύ Οργανισμόύ  για τό δια στημα
από  ……./…../2022 ε ώς και  …../…./2022»,  πρόύP πόλόγιζό μενης  δαπα νης  «………………. »  €
πλε όν τόύ ΦΠΑ, (24%) η  «……………» € σύμπεριλαμβανόμε νόύ τόύ  ΦΠΑ (24% ) .

Δ. Με  την  ύπ’  αριθ………../……/….-……-2021 από φαση  τόύ  Δ.Σ.  τόύ Ο.Α.Ε.Δ.  κατακύ-
ρώ θηκε στόν ΑΝΑΔΟΧΟ η ανα θεση της Παρόχη  Υπηρεσιώ ν Φύ λαξης  & Πρόστασι ας  τών
Κτιρι ών  της Διόι κησης /Περιφερειακη ς Δ/νσης ……………………..τόύ Οργανισμόύ  για τό  χρό-
νικό  δια στημα από   …./…../2022 ε ώς ……………./….../2022 σύ μφώνα με τόύς ό ρόύς της ύπ’
αριθμ …../2021 πρό σκλησης , της πρόσφόρα ς τόύ ΑΝΑΔΟΧΟΥ και της παρόύ σας σύ μβασης. 





Κατ’  ακόλόύθι α  τών  παραπα νώ  σύνόμόλόγει ται  μεταξύ  τών  σύμβαλλόμε νών  τόύ τών
(ΟΑΕΔ και ΑΝΑΔΟΧΟΥ) η ακό λόύθη σύ μβαση η όπόι α διε πεται από  ό λόύς τόύς ό ρόύς πόύ
περιε χόνται :
1. Στην παρόύ σα Σύ μβαση.
2. Στις Τεχνικε ς Πρόδιαγραφε ς (παρα ρτημα Α) 
3. Στην ύπόβληθει σα πρόσφόρα  τόύ αναδό χόύ (παρα ρτημα Β) 
Σε  περι πτώση  ασύμφώνι ας  ό ρών  θα  ύπερισχύ όύν  κατα  σειρα  πρότεραιό τητας   (1)  η
παρόύ σα σύ μβαση,  (2)  όι  Τεχνικε ς  Πρόδιαγραφε ς  και  (3)  η  Πρόσφόρα  τόύ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
Όλόύς τόύς ανώτε ρώ ό ρόύς δηλώ νει ρητα  ό ΑΝΑΔΟΧΟΣ ό τι απόδε χεται εξ όλόκλη ρόύ και
ανεπιφύ λακτα ώς όύσιώ δεις ό ρόύς της παρόύ σας σύ μβασης.
Συμφώνησαν, συνομολόγησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από :  
1. τις  διατάξεις  του  Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις  Έργων,    Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ως ισχύουν
2. τις διατάξεις του  Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ  Α/143) 
3. τις διατάξεις του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α 88/18-4-2013)
4. τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ  Α/204) 
5. τις διατάξεις του Ν. 2956/2001  (ΦΕΚ  Α/258) 
6. Το  με  αρ…………./…..-…….-2022  πρωτογενές  αίτημα της  υπηρεσίας  (ΑΔΑΜ:
………………………………….....)
9. τους όρους της με αρ.    …….. /…….-…...-2022   (ΑΔΑ: ……………….) απόφασης  με την
οποία  εγκρίθηκε  η  ανάληψη  υποχρέωσης ποσού  ……………….€ συμπ/νου  του  ΦΠΑ
προϋπολογισμού  έτους  2022  για  την  παροχή  υπηρεσιών  φύλαξης  στα  κτίρια  της
Διοίκησης  και της Περιφερειακής Δ/νσης …………………….. του ΟΑΕΔ 
10 . την προσφορά του Αναδόχου 
11. Της υπ’ αριθμ. …………………………………….αποφάσεις  του ΔΣ  του ΟΑΕΔ με την οποία
εγκρίθηκε  το σχέδιο της  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
12. Της υπ’ αριθμ. ………/…../2022 κατακυρωτική απόφασης του ΔΣ  του ΟΑΕΔ με την οποία ανα-
τέθηκε στον Ανάδοχο η «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και προστασίας των κτιρίων της Διοίκη-
σης  /Περιφερειακής  Δ/νσης  ……………………..του  Οργανισμού  για  το   χρονικό  διάστημα  από
……../…../2022 έως ……………./….../2022, σύμφωνα με τους όρους της οικείας πρόσκλησης , της
προσφοράς του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και της παρούσας σύμβασης

ΑΡΘΡΟ 2
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με  την  παρόύ σα  σύ μβαση  ό  Ο.Α.Ε.Δ.  αναθε τει  στόν  ΑΝΑΔΟΧΟ  και  ό  ΑΝΑΔΟΧΟΣ
αναλαμβα νει, ε ναντι τόύ τιμη ματός και εντό ς τόύ χρόνόδιαγρα μματός πόύ όρι ζεται στην
σύ μβαση, την ύπόχρε ώση να εξασφαλι ζει την Φύ λαξη και την Πρόστασι α της ασφα λειας
τών κτιρι ών τών Υπηρεσιώ ν της Διόι κησης (επι  της όδόύ …………………)  / τών ύπηρεσιώ ν
αρμόδιό τητας  της Περιφερειακη ς Δ/νσης ……………………………..και τών εν αύτώ ν κινητώ ν





αντικειμε νών, να λαμβα νει γενικό τερα ό λα τα απαιτόύ μενα με τρα πρό ληψης και ασφα λειας
για την απόφύγη  ζημιώ ν η  φθόρώ ν, να εντόπι ζει και να εξόύδετερώ νει πιθανόύ ς κινδύ νόύς,
να  απόμακρύ νει  ταραχόπόιPα  η  επικι νδύνα  πρό σώπα  και  εν  γε νει,  να  λαμβα νει  ό λα  τα
απαραι τητα με τρα  για  την  όμαλη  λειτόύργι α  τών  ύπηρεσιώ ν  τόύ  Ο.Α.Ε.Δ.,  διαθε τόντας
πρός τόν σκόπό  αύτό  κατα λληλα εκπαιδεύμε νό και ειδικεύμε νό πρόσώπικό  φύ λαξης τό
όπόι ό πρε πει να κατε χει την α δεια εργασι ας πόύ πρόβλε πεται από  τό Ν. 2518/97 (εφεξη ς
τό «Πρόσώπικό  Φύ λαξης») ό πώς όρι ζεται στην ύπ’ αρ.    ……….…………./2022  πρό σκληση
εκδη λώσης ενδιαφε ρόντός τόύ  Ο.Α.Ε.Δ.  και στην Τεχνικη  Πρόσφόρα  τόύ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, όι
όπόι ες πρόσαρτώ νται στην παρόύ σα ώς Παρα ρτημα Α΄ και Β΄ αντι στόιχα και απότελόύ ν
αναπό σπαστό τμη μα αύτη ς.

ΑΡΘΡΟ 3
ΤΙΜΗΜΑ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβα νει την εκτε λεση τόύ σύνό λόύ τών ύπηρεσιώ ν πόύ αναφε ρόνται
στην  παρόύ σα  σύ μβαση  ε ναντι  τόύ  σύνόλικόύ  πόσόύ  τών
……………………………………………………………ευρώ  (…..  €)  πλε όν  τόύ  αναλόγόύ ντός  Φ.Π.Α.
24%,  σύνόλικα  ………………………………………….. (…………………… €).
Τό πόσό  αύτό  καλύ πτει την ύλόπόι ηση  του συνόλου των υπηρεσιών πόύ αναφε ρόνται
στην  πρό σκληση  εκδη λώσης  ενδιαφε ρόντός   ,  την  Πρόσφόρα  τόύ  Αναδό χόύ  και  την
παρόύ σα σύ μβαση και αφόρα  τις κάθε είδους δαπάνες, επιβαρύνσεις, αμοιβές (τρι τών,
πρόσώπικόύ ,  σύνεργατώ ν),  την  αμόιβη  τόύ  Αναδό χόύ,  καθώ ς  και  κα θε  παρεχό μενη
ύπηρεσι α τόύ Αναδό χόύ, ό πώς και ε ξόδα αύτόύ , στα όπόι α ό τελεύται ός τύχό ν πρόβει  για
την πρόση κόύσα εκτε λεση τόύ ό λόύ Έργόύ.  
Τα σύμβαλλό μενα με ρη αναγνώρι ζόύν και σύνόμόλόγόύ ν ρητα  και ανεπιφύ λακτα ό τι στό
παραπα νώ πόσό  περιλαμβα νόνται ό λες ανεξαιρε τώς όι αμόιβε ς τόύ Πρόσώπικόύ  Φύ λαξης
με ό λες τις ανα λόγες πα σης φύ σεώς εργόδότικε ς εισφόρε ς,  επιδό ματα και πρόσαύξη σεις
από  όπόιαδη πότε αιτι α.  
Σύμφώνει ται ρητα  και ανεπιφύ λακτα μεταξύ  τών σύμβαλλόμε νών μερώ ν ό τι τό εν λό γώ
πόσό  ει ναι  εύ λόγό  και  δι καιό,  ανταπόκρι νεται  δε  πλη ρώς  στις  παρεχό μενες  ύπηρεσι ες
δύνα μει της παρόύ σας, ει ναι σταθερό  για ό λη τη δια ρκεια τόύ Έργόύ και δεν ύπό κειται σε
αναπρόσαρμόγη  η  αναθεώ ρηση  για  όπόιαδη πότε  αιτι α  και  εα ν  ακό μη  μεταβληθόύ ν  όι
ύφιστα μενες όικόνόμικε ς και λόιπε ς σύνθη κες και όι εν γε νει σύντελεστε ς διαμό ρφώσης
τών ανώτε ρώ σύμβατικώ ν τιμώ ν.

ΑΡΘΡΟ 4
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

1.  Η πληρώμη  τόύ αναδό χόύ θα γι νεται στο τέλος κάθε μήνα για τό με ρός τών ύπηρεσιώ ν
πόύ  παρασχε θηκαν,  μετα  την  ε κδόση  σχετικόύ  τιμόλόγι όύ  και  την  ύπόγραφη  σχετικόύ 
πρώτόκό λλόύ  όριστικη ς  παραλαβη ς   ανα  μη να από  την αρμό δια Επιτρόπη  Παραλαβη ς,
μετα  από  βεβαι ώση καλη ς εκτε λεσης τών ύπηρεσιώ ν  φύ λαξης, για την πιστη  τη ρηση τών
ό ρών της σύ μβασης από  την αρμό δια Υπηρεσι α η όπόι α θα σύνόδεύ εται από  όνόμαστικη 
κατα σταση  τών απασχόλόύμε νών (φύλα κών) στην κα θε Υπηρεσι α. 
Απαιτόύ μενα δικαιόλόγητικα  και στόιχει α για την πληρώμη  τόύ αναδό χόύ (α ρθρό 200 παρ.
5 τόύ Ν. 4412/16) : 





α) Πρώτό κόλλό  όριστικη ς  παραλαβη ς  τών  ύπηρεσιώ ν  φύ λαξης  από  την  αρμό δια
Επιτρόπη  Παραλαβη ς. 
β) Τιμόλό γιό Παρόχη ς Υπηρεσιώ ν 
γ) εξόφλητικη  από δειξη  τόύ  αναδό χόύ,  εα ν  τό  τιμόλό γιό  δε  φε ρει  την  ε νδειξη
«Εξόφλη θηκε» 
δ) Πιστόπόιητικα  Φόρόλόγικη ς και Ασφαλιστικη ς Ενημερό τητας.

Επιπλέον, ό ανα δόχός ύπόχρεόύ ται να πρόσκόμι ζει στην Δ/νση Οικόνόμικώ ν Υπηρεσιώ ν
της Διόι κησης  η  στην  αρμό δια Περ/κη  Διεύ θύνση :
Α)  Αντι γραφό  μηνιαι ας  Αναλύτικη ς  Περιόδικη ς  Δη λώσης  (ΑΠΔ)  πριν  την  πληρώμη  (να
απόδεικνύ εται ό τι ε χει πραγματόπόιηθει  η πληρώμη ).
Β)  Αντι γραφό  μισθόλόγικη ς  κατα στασης  τόύ  απασχόληθε ντός  πρόσώπικόύ  στην
Αναθε τόύσα Αρχη , ύπόγεγραμμε νη από  τόν νό μιμό εκπρό σώπό της εταιρει ας.  
Γ)  Πι νακα  απασχόλόύ μενόύ  Πρόσώπικόύ   της  επιχει ρησης  από  την  Υπηρεσι α  ΣΕΠΕ  η 
αντι γραφό  της  κατα στασης  πόύ  ε χει  εκδόθει  ηλεκτρόνικα  με σώ  της  ηλεκτρόνικη ς
πλατφό ρμας “ΕΡΓΑΝΗ” 
Δ)  Απόδει ξεις  εξό φλησης  της  μισθόδόσι ας  τόύ  απασχόλόύ μενόύ  πρόσώπικόύ  στην
Αναθε τόύσα Αρχη ,  ύπόγεγραμμε νη από  τόν απασχόλόύ μενό.   
Πε ραν  τών ανώτε ρώ δικαιόλόγητικώ ν όι αρμό διες ύπηρεσι ες πόύ διενεργόύ ν τόν ε λεγχό
και  την  πληρώμη ,  μπόρόύ ν  να  ζητη σόύν  και  όπόιόδη πότε   α λλό  δικαιόλόγητικό 
πρόβλε πεται στην κει μενη νόμόθεσι α η  στα ε γγραφα της σύ μβασης.  
  
2. Τόν  Ανα δόχό  βαρύ νόύν  όι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις,  ώς  και  κα θε  α λλη  επιβα ρύνση,
σύ μφώνα  με  την  κει μενη  νόμόθεσι α,  μη  σύμπεριλαμβανόμε νόύ  Φ.Π.Α.,  την  παρόχη  της
ύπηρεσι ας στόν τό πό και με τόν τρό πό πόύ πρόβλε πεται στα ε γγραφα της σύ μβασης.

Με κα θε πληρώμη  θα γι νεται η πρόβλεπό μενη από  την κει μενη νόμόθεσι α παρακράτηση
φό ρόύ εισόδη ματός αξίας 8% επι  τόύ καθαρόύ  πόσόύ .
Για  την  παρακρα τηση  αύτη  θα  δόθει  βεβαι ώση  από  την  ύπηρεσι α  μας,  η  όπόι α  θα
χρησιμόπόιηθει  από  τόν πρόμηθεύτη  κατα  την ύπόβόλη  της ετη σιας φόρόλόγικη ς δη λώση ς
τόύ. 
Στις περιπτώ σεις απόστόλη ς χρημα τών σε πρόμηθεύτε ς, τα ε ξόδα της Τρα πεζας βαρύ νόύν
τόύς δικαιόύ χόύς. 

Άρθρο 5
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

1. Η παρακόλόύ θηση της εκτε λεσης της Σύ μβασης αύτη ς θα διενεργει ται για μεν τό
κτι ριό  της  Διόι κησης  τόύ  Οργανισμόύ  από  την   Δ/νση  Διόικητικόύ  (Β2)  –Τμη μα
Επιμελητει ας  /  από  τις  Υπηρεσι ες   αρμόδιό τητας   της   Περιφερειακη ς   Δ/νσης
…………………...στην όπόι α ανη κόύν (παρ. 1 α ρθρό 216 τόύ Ν. 4412/2016), όι  όπόι ες  και θα
εισηγόύ νται στό αρμό διό απόφαινό μενό ό ργανό για ό λα τα ζητη ματα πόύ αφόρόύ ν στην
πρόση κόύσα  εκτε λεση  ό λών  τών  ό ρών  της  σύ μβασης  και  στην  εκπλη ρώση  τών
ύπόχρεώ σεών τόύ αναδό χόύ. 





2.  Η αρμό δια ύπηρεσι α  μπόρει ,  με  από φαση  της να όρι ζει  για την παρακόλόύ θηση της
σύ μβασης ώς επό πτη με καθη κόντα εισηγητη  ύπα λληλό της ύπηρεσι ας. 
Τα καθη κόντα τόύ επό πτη ει ναι, ενδεικτικα , η πιστόπόι ηση της εκτε λεσης τόύ αντικειμε νόύ
της σύ μβασης, καθώ ς και ό ε λεγχός της σύμμό ρφώσης τόύ αναδό χόύ με τόύς ό ρόύς της
σύ μβασης. Με ειση γηση τόύ επό πτη η ύπηρεσι α μπόρει  να απεύθύ νει ε γγραφα με όδηγι ες
και εντόλε ς πρός τόν ανα δόχό πόύ αφόρόύ ν στην εκτε λεση της σύ μβασης.
3.  Για  την  πρόση κόύσα  και  ε γκαιρη  παραλαβη  τών  ύπηρεσιώ ν  τηρει ται  από  τόν
ανα δόχό ημερόλό γιό στό όπόι ό καταγρα φόνται η τμηματικη  εκτε λεση τόύ αντικειμε νόύ της
σύ μβασης, η καθημερινη  απασχό ληση τόύ πρόσώπικόύ  σε αριθμό  και ειδικό τητα, ε κτακτα
σύμβα ντα και α λλα στόιχει α πόύ σχετι ζόνται με την εκτε λεση της σύ μβασης. Τό ημερόλό γιό
σύνύπόγρα φεται  από  τόν  επό πτη  της  σύ μβασης,  πόύ  μπόρει  να  σημειώ σει  επι  αύτόύ 
παρατηρη σεις  για  την  τη ρηση  τών  ό ρών  της  σύ μβασης  και  φύλα σσεται  στόν  χώ ρό
εκτε λεσης της ύπηρεσι ας η  ό ταν αύτό  δεν ει ναι εφικτό  πρόσκόμι ζεται από  τόν ανα δόχό στη
ε δρα της ύπηρεσι ας, εφό σόν τόύ τό ζητηθει . Οι καταγραφε ς τόύ απότελόύ ν στόιχει ό για την
παραλαβη  τόύ αντικειμε νόύ της σύ μβασης από  την επιτρόπη  παραλαβη ς.

Άρθρο  6

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ

1. Η  παραλαβη  τών  παρεχό μενών  ύπηρεσιώ ν  γι νεται  από  Τριμελή  Επιτροπή

Παραλαβής  πόύ θα σύγκρότηθει   για τό σκόπό  αύτό ,  σύ μφώνα με την παρα γραφό 11

εδα φιό δ΄   τόύ α ρθρόύ 221 τόύ Ν. 4412/2016, σύ μφώνα με τα αναλύτικώ ς αναφερό μενα

στό παρα ρτημα ΙΙ της Πρό σκλησης   

2. Κατα  τη  διαδικασι α  παραλαβη ς  διενεργει ται  ό  ώς  α νώ  ε λεγχός,  μπόρει  δε  να

καλει ται να παραστει  και ό ανα δόχός. Αν η επιτρόπη  παραλαβη ς κρι νει ό τι όι παρεχό μενες

ύπηρεσι ες  δεν  ανταπόκρι νόνται  πλη ρώς  στόύς  ό ρόύς  της  σύ μβασης,  σύντα σσεται

πρώτό κόλλό πρόσώρινη ς παραλαβη ς, πόύ αναφε ρει τις παρεκκλι σεις πόύ διαπιστώ θηκαν

από  τόύς  ό ρόύς  της  σύ μβασης  και  γνώμόδότει  αν  όι  αναφερό μενες  παρεκκλι σεις

επηρεα ζόύν την καταλληλό λητα τών παρεχό μενών ύπηρεσιώ ν και σύνεπώ ς αν μπόρόύ ν όι

τελεύται ες να καλύ ψόύν τις σχετικε ς ανα γκες.

3. Στην  περι πτώση  πόύ  διαπιστώθει  ό τι  δεν  επηρεάζεται  η  καταλληλότητα,  με

αιτιόλόγημε νη  από φαση  τόύ  αρμό διόύ  απόφαινόμε νόύ  όργα νόύ,  μπόρει  να  εγκριθει  η

παραλαβη  τών εν λό γώ παρεχό μενών ύπηρεσιώ ν, με ε κπτώση επι  της σύμβατικη ς αξι ας, η

όπόι α θα πρε πει να ει ναι ανα λόγη πρός τις διαπιστώθει σες παρεκκλι σεις. Μετα  την ε κδόση

της  ώς  α νώ  από φασης,  η  επιτρόπη  παραλαβη ς  ύπόχρεόύ ται  να  πρόβει  στην  όριστικη 

παραλαβη  τών  παρεχό μενών  ύπηρεσιώ ν  της  σύ μβασης  και  να  σύντα ξει  σχετικό 

πρώτό κόλλό όριστικη ς παραλαβη ς, σύ μφώνα με τα αναφερό μενα στην από φαση.

4. Τό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρι νεται από  τό αρμό διό απόφαινό μενό

ό ργανό  με  από φαση  τόύ,  η  όπόι α  κόινόπόιει ται  ύπόχρεώτικα  και  στόν  ανα δόχό.  Αν





παρε λθει χρόνικό  δια στημα μεγαλύ τερό τών  30 ημερών από  την ημερόμηνι α ύπόβόλη ς

τόύ και δεν ληφθει  σχετικη  από φαση για την ε γκριση η  την από ρριψη  τόύ, θεώρει ται ό τι η

παραλαβη  ε χει σύντελεσθει  αύτόδι καια.

5. Ανεξα ρτητα από  την, κατα  τα ανώτε ρώ, αύτόδι καιη παραλαβη  και την πληρώμη  τόύ

αναδό χόύ, πραγματόπόιόύ νται όι πρόβλεπό μενόι από  τη σύ μβαση ε λεγχόι σύ μφώνα με την

παρα γραφό 6 τόύ α ρθρόύ 218 τόύ ν. 4412/2016. 

Άρθρο  7

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η δια ρκεια της σύ μβασης όρι ζεται σε  ……………... μήνες από  την ………../….../2022 και λη γει

…./…../2022. 

Άρθρο  8

ΕΚΧΩΡΗΣΗ

 Απαγόρεύ εται η εκχώ ρηση από  τόν ΑΝΑΔΟΧΟ σε όπόιόνδη πότε τρι τό τών ύπόχρεώ σεών

και δικαιώμα τών τόύ  πόύ απόρρε όύν από  την παρόύ σα σύ μβαση, χώρι ς την πρόηγόύ μενη

ε γγραφη σύναι νεση τόύ Ο.Α.Ε.Δ.,  εκτό ς   τόύ ληξιπρό θεσμόύ με ρόύς της αμόιβη ς  τόύ,  τό

όπόι ό μπόρει  με ε γκριση τόύ Ο.Α.Ε.Δ να εκχώρη σει σε τρα πεζα της επιλόγη ς τόύ.

ΑΡΘΡΟ  9

ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Ρητα  σύμφώνει ται  ό τι  η  παρόύ σα  σύ μβαση  καθώ ς  και  ό λα  τα  Παραρτη ματα  πόύ

επισύνα πτόνται  και  απότελόύ ν  αναπό σπαστό  τμη μα  αύτη ς,  σύνιστόύ ν  την  πλη ρη

σύμφώνι α  τών  μερώ ν  και  ύπερισχύ όύν  κα θε  α λλης  πρόηγόύ μενης  σύμφώνι ας,

σύμπληρώματικη ς  η  παρα λληλης,  γραπτη ς  η  πρόφόρικη ς  η  δη λώσης  γραπτη ς  η 

πρόφόρικη ς τών μερώ ν. 

Άρθρο  10

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Η παρόύ σα σύ μβαση καθώ ς και κα θε διαφόρα  πόύ απόρρε ει από  αύτη ν διε πεται από  τις

διατα ξεις τόύ Ελληνικόύ  Δικαι όύ.

Σε  περι πτώση  διαφόρώ ν,  πόύ  ενδεχόμε νώς  πρόκύ ψόύν  σχετικα  με  την  ερμηνει α  η  την

εκτε λεση η  την εφαρμόγη  της σύ μβασης η  εξ αφόρμη ς  αύτη ς,  ό ΟΑΕΔ και ό ΑΝΑΔΟΧΟΣ

καταβα λλόύν κα θε πρόσπα θεια για τη φιλικη  επι λύση  τόύς, σύ μφώνα με τόύς κανό νες της

καλη ς πι στης και τών χρηστώ ν σύναλλακτικώ ν ηθώ ν.





Κα θε διαφόρα  μεταξύ  τών σύμβαλλό μενών μερώ ν πόύ πρόκύ πτει από  τις σύμβα σεις πόύ

σύνα πτόνται στό πλαι σιό της παρόύ σας διακη ρύξης, επιλύ εται με την α σκηση πρόσφύγη ς η 

αγώγη ς στό Διόικητικό  Εφετει ό της Περιφε ρειας, στην όπόι α εκτελει ται η ε καστη σύ μβαση,

κατα  τα ειδικό τερα όριζό μενα στις παρ. 1 ε ώς και 6 τό α ρθρόύ 205Α τόύ ν. 4412/2016. 

Κατα  τα λόιπα  ισχύ όύν όι ό ρόι της ύπ’ αριθ. ………………../2022 πρό σκλησης , ό πώς και όι

ό ρόι της Τεχνικη ς και Οικόνόμικη ς Πρόσφόρα ς τόύ ΑΝΑΔΟΧΟΥ πόύ ό λα επισύνα πτόνται

στην παρόύ σα ώς Παραρτη ματα και απότελόύ ν αναπό σπαστα τμη ματα αύτη ς.

Σε πίστωση των ανώτε ρώ σύμφώνηθε ντών σύντα χθηκε τό παρό ν σε τε σσερα (4) ό μόια

πρώτό τύπα και αφόύ  διαβα στηκε και ύπόγρα φηκε ώς ακόλόύ θώς, ε λαβε ό πρώ τός τών

σύμβαλλόμε νών τρι α (3) και ό δεύ τερός ε να (1).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΔ                                   Για τoν ‘ΑΝΑΔΟΧΟ’’ 

______________________                                                                                         ____________________
Ο Προϊστάμενος  της Γεν. Δ/νσης                                  
Υποστήριξης/ ……………………………………….

Ο Προϊστάμενος της Περιφερειακής Δ/νσης ……………………...

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Πρό σκληση εκδη λώσης ενδιαφε ρόντός  ύπ’ αριθ. …../2022
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τεχνικη  Πρόσφόρα  και Οικόνόμικη  Πρόσφόρα   Αναδό χόύ 




	4.2. (υπο)φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Τεχνικές Προδιαγραφές – Ειδικοί όροι –Απαιτήσεις-Πίνακας Συμμόρφωσης Τεχνικής προσφοράς

		2022-02-10T14:00:06+0200




