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1. Η «Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.», εφεξής καλούµενη για 
συντοµία «Ε.Ε.Τ.Α.Α.», αποφάσισε να προβεί στην προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για 
την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες φύλαξης και ασφάλειας του κτιρίου της 
Ε.Ε.Τ.Α.Α. στην Αθήνα». 

Πληροφορίες: Νοµική Υπηρεσία της Ε.Ε.Τ.Α.Α., οδός Μυλλέρου 73-77, Αθήνα, Τ.Κ. 10436, 
τηλ.: 2131329621, 2131320625, (κα. Βαγενά ή κα. Μπερσίµη), φαξ: 210 5214628. 

2. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Γραφείο ∆ιοίκησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α., οδός Μυλλέρου 73-77, Αθήνα, Τ.Κ. 10436, τηλ. 
2131320608, φαξ: 2131320612. 

3. ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

3.1. Πρόχειρος διαγωνισµός µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη οικονοµική 
προσφορά. 

3.2. Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν τις Προσφορές τους, προκειµένου να 
αξιολογηθούν, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρούσα. 

3.3. Η παρούσα θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. 

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

4.1. Οι υποψήφιοι µπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, προκειµένου να 
συµµετάσχουν στο διαγωνισµό, υποβάλλοντας Προσφορά. 

4.2. Οι Προσφορές στο διαγωνισµό, µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά/στοιχεία που 
ζητούνται στην παρούσα, πρέπει να κατατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται 
στο άρθρο 2 της παρούσας. 

4.3. Οι υποψήφιοι θα µπορούν να καταθέσουν τις Προσφορές τους στο διαγωνισµό 
από την εποµένη της ανάρτησης της παρούσας και µέχρι την Παρασκευή 
23 Σεπτεµβρίου 2016 και ώρα 13:00, ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας 
υποβολής Προσφορών. 

4.4. Η αποσφράγιση των φακέλων Προσφοράς της παρούσας θα πραγµατοποιηθεί σε 
δηµόσια συνεδρίαση στην έδρα της Ε.Ε.Τ.Α.Α., την ίδια ηµέρα, 23 Σεπτεµβρίου 
2016 και ώρα 13:30. 

4.5. Στην αποσφράγιση κάθε υποψήφιος µπορεί να παραστεί δια του νοµίµου 
εκπροσώπου του ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο. 

5. ΓΛΩΣΣΑ 

5.1. Οι Προσφορές στο διαγωνισµό, τα έγγραφα που τις συνοδεύουν, καθώς και κάθε 
παροχή πληροφορίας, αλληλογραφία, γνωστοποίηση, αίτησης, κλπ, από και 
προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α., διατυπώνονται εγγράφως, στην Ελληνική γλώσσα. 

5.2. Τεχνικοί όροι, που δεν µπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, είναι δυνατό να 
αναγράφονται στην Αγγλική. 

5.3. Πιστοποιητικά ή λοιπά συνοδευτικά στοιχεία, που έχουν συνταχθεί σε γλώσσα 
εκτός της Ελληνικής θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επικυρωµένη 
µετάφραση, σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία. 

5.4. Τυχόν εγχειρίδια ή άλλο έντυπο υλικό που συνοδεύει το φάκελο Προσφοράς, 
εφόσον είναι στην Αγγλική γλώσσα, δεν χρειάζεται να µεταφραστεί. 

 

6. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

6.1. Αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού  είναι η παροχή υπηρεσιών φύλαξης και 
ασφάλειας του κτιρίου της Ε.Ε.Τ.Α.Α., επί της οδού Μυλλέρου 73-77 στην 
Αθήνα, (εφεξής Έργο) και ειδικότερα η φύλαξη µε µία θέση φύλακα, ως εξής: 
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- από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή, µε ωράριο φύλαξης από 22.00 έως 7.00 

- Σάββατο, Κυριακή και επίσηµες Αργίες, µε φύλαξη που θα παρέχεται για όλο 
το 24ωρο 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες έκτακτης φύλαξης, σε κάθε 
περίπτωση που αυτό ζητηθεί από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. 

6.2. Η εξειδίκευση του αντικειµένου του παρόντος διαγωνισµού και οι τεχνικές 
προδιαγραφές για την υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσας αναφέρονται 
στο Παράρτηµα Α΄ της παρούσας.  

 

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

7.1. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που 
λαµβάνει από την Ε.Ε.Τ.Α.Α., ως εµπιστευτική και να µην τη χρησιµοποιήσει ή 
αποκαλύψει σε άλλα πρόσωπα (πλην των υπαλλήλων του και αυτό µόνο στο 
βαθµό που χρειάζεται για την εκτέλεση του Έργου), χωρίς την προηγούµενη 
έγγραφη συγκατάθεση της Ε.Ε.Τ.Α.Α.. Η ανωτέρω υποχρέωση δεν αφορά σε 
πληροφορίες που αποτελούν κοινό κτήµα, όχι όµως σαν αποτέλεσµα παράβασης 
της παρούσας παραγράφου. Η επιβαλλόµενη µε την παρούσα παράγραφο 
υποχρέωση εχεµύθειας θα ισχύει και µετά τη λήξη ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
λύση της Σύµβασης. Περαιτέρω, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί 
εµπιστευτικό κάθε έγγραφο, σχέδιο, διάγραµµα, πλάνο ή οποιοδήποτε άλλο 
υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από αυτόν κατά την 
εκτέλεση της Σύµβασης και στο πλαίσιο αυτής. Τα ανωτέρω ανήκουν στην 
απόλυτη ιδιοκτησία της Ε.Ε.Τ.Α.Α.. Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνά 
ώστε το προσωπικό του και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρεί τις ως άνω 
υποχρεώσεις. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο των ανωτέρω, η 
Ε.Ε.Τ.Α.Α. δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και την 
παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της 
στο µέλλον. 

7.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στελέχη µε επαγγελµατική ικανότητα και 
επάρκεια στο αντικείµενο της παρούσας. 

7.3. Ο Ανάδοχος οφείλει να αποφεύγει την προβολή µε καθ’ οιονδήποτε τρόπο της 
συνεργασίας και της συµβατικής του σχέσης µε την Ε.Ε.Τ.Α.Α., µε την εξαίρεση 
της απλής αναφοράς στο πελατολόγιό του. Για οποιαδήποτε ανακοίνωση που θα 
αφορά στη Σύµβαση, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τη διαφήµιση ή την προβολή 
του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά την έγγραφη έγκριση της Ε.Ε.Τ.Α.Α.. 

7.4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί µε οποιαδήποτε ∆ιεύθυνση ή Τµήµα 
της Ε.Ε.Τ.Α.Α., προκειµένου να επιτευχθεί ο σκοπός της Σύµβασης. 

7.5. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. δεν φέρει καµία ευθύνη για κάθε είδους βλάβη ή ζηµία που µπορεί 
να επέλθει στα αγαθά ή στον εξοπλισµό που θα χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος, για 
την υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσας. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την 
υποχρέωση να ασφαλίσει σε ασφαλιστική εταιρεία τον κίνδυνο της γενικής 
ασφαλιστικής ευθύνης για ζηµιές ή βλάβες που τυχόν θα προκληθούν στο κτίριο 
της Ε.Ε.Τ.Α.Α., στο εργαζόµενο σε αυτή προσωπικό, στους επισκέπτες της ή σε 
οποιονδήποτε τρίτο, από αµέλεια της Αναδόχου ή των υπαλλήλων της. Η 
Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει το παραπάνω ασφαλιστήριο κατά την 
υπογραφή της Σύµβασης µε την Ε.Ε.Τ.Α.Α.. Σε περίπτωση κατά την οποία το 
ασφαλιστήριο δεν ήθελε καλύψει την τυχόν ζηµία την οποία υπέστη η Ε.Ε.Τ.Α.Α. 
τότε διατηρεί το δικαίωµα όπως για την τυχόν επιπλέον απαίτησή της να 
στρέφεται κατά της Αναδόχου (εκπιπτόµενου του ποσού του ασφαλίστρου από 
την αποζηµίωση). Η Ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει κάθε αστική ευθύνη η 
οποία µπορεί να προκύψει από την πληµµελή εκτέλεση των καθηκόντων των 
φυλάκων. 
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7.6. Ο Ανάδοχος ρητώς ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν 
συµβούλων ή αντιπροσώπων ή προστηθέντων αυτού, συµπεριλαµβανοµένου 
ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, που θα χρησιµοποιηθεί από αυτόν για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαµβάνει ή κατά την άσκηση των 
δικαιωµάτων που τυχόν του χορηγούνται µε τη Σύµβαση, καθώς και για τις 
παρεπόµενες υποχρεώσεις. Ο Ανάδοχος ευθύνεται εις ολόκληρον µετά των 
ανωτέρω προσώπων έναντι της Ε.Ε.Τ.Α.Α.. 

7.7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλες τις νοµοθετικές διατάξεις της εργατικής 
και ασφαλιστικής νοµοθεσίας και τις διατάξεις για το ελάχιστο κόστος εργασίας 
και να ασφαλίσει το προσωπικό του µε δικές του δαπάνες για κάθε είδους 
ατύχηµα. Επίσης, το προσωπικό που θα απασχολήσει ο Ανάδοχος για την 
υλοποίηση του Έργου θα πρέπει να κατέχει υποχρεωτικά σχετική άδεια εργασίας, 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ισχύουσα νοµοθεσία. 

7.8. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος 
αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση 
της Ε.Ε.Τ.Α.Α..   

7.9. Περαιτέρω υποχρεώσεις του Αναδόχου αναφορικά µε τον ακριβή τρόπο φύλαξης 
και τις εν γένει παροχές των σχετικών υπηρεσιών θα καθοριστούν µε τη 
Σύµβασή του µε την Ε.Ε.Τ.Α.Α.. 

 

8. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Σύµβαση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της. 

 

9. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο Ανάδοχος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στην έδρα της Ε.Ε.Τ.Α.Α., επί της Μυλλέρου 73-
77, στην Αθήνα. 

 

10. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισµός για την υλοποίηση του Έργου ανέρχεται και δεν θα ξεπεράσει 
το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (€40.000,00) χωρίς Φ.Π.Α., ή το ποσό των               
σαράντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (€49.600,00) µε Φ.Π.Α.. Όλες οι πληρωµές θα 
γίνονται σε Ευρώ. 

Στο ανωτέρω ποσό του προϋπολογισµού περιλαµβάνονται τα κάθε είδους έξοδα και δαπάνες 
του Αναδόχου για την εκτέλεση του αντικειµένου της παρούσας. 

 

11. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η καταβολή της αµοιβής του Αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά σε ισόποσες δόσεις στο τέλος 
κάθε µήνα, κατόπιν έκδοσης σχετικού δελτίου προόδου του Έργου.   

Ο Ανάδοχος, για την πληρωµή της αµοιβής του, υποχρεούται στην έκδοση των σχετικών     
τιµολογίων. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε τυχόν νόµιµη κράτηση ή εισφορά, η οποία 
κατά νόµο βαρύνει αυτόν. 

Κατά την ολοκλήρωση του χρόνου παροχής των σχετικών υπηρεσιών φύλαξης, θα εκδοθεί 
πρωτόκολλο οριστικής περάτωσης του συνόλου του Έργου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η 
ολοκλήρωση και η οριστική παραλαβή του Έργου και το οποίο είναι απαραίτητο για την 
επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει επιπρόσθετη αποζηµίωση ή να υπαναχωρήσει από τις 
συµβατικές του υποχρεώσεις λόγω µη έγκαιρης καταβολής της συµφωνηµένης αµοιβής από 
την Ε.Ε.Τ.Α.Α. 
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12. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

12.1. ∆εκτές γίνονται Προσφορές από ελληνικά και αλλοδαπά φυσικά και νοµικά 
πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων ή κοινοπραξίες που λειτουργούν νόµιµα έχοντας 
συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός κράτους µέλους της Ε.Ε. και έχουν την 
καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους 
στο εσωτερικό της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή χωρών που είναι συµβαλλόµενα µέρη µε τη 
Συµφωνία Συµβάσεων του Π.Ο.Ε., η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 ή 
προερχόµενα από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε 
την Ε.Ε., εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγµένη ενασχόληση, εξειδικευµένες 
γνώσεις και σηµαντική επαγγελµατική ικανότητα και επάρκεια σε αντικείµενο 
που έχει άµεση συνάφεια µε το συγκεκριµένο Έργο. Κάθε προσφέρων θα πρέπει 
να έχει τεκµηριωµένη επαγγελµατική ικανότητα και επάρκεια και αποδεδειγµένη 
ενασχόληση στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας κτιρίου, 
αντιστοίχων µε το υπό ανάθεση Έργο. 

12.2. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: 

- την απαιτούµενη άδεια λειτουργίας σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον 
ν.2518/1997, όπως ισχύει,  

- πιστοποίηση ποιότητας υπηρεσιών (ISO 9001:2008), 

- για την τελευταία τριετία συνολικό κύκλο εργασιών τουλάχιστον δύο 
εκατοµµυρίων ευρώ (€2.000.000), 

- για την τελευταία τριετία ετήσιο µέσο όρο εργαζοµένων στην παροχή 
υπηρεσιών φύλαξης τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ατόµων, τα οποία θα 
πρέπει να κατέχουν υποχρεωτικά άδεια εργασίας, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στη σχετική νοµοθεσία και να διαθέτουν τουλάχιστον τριετή 
σχετική εµπειρία. 

- Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, όπως αναφέρεται στην παρ. 7.5 της παρούσας, 
συνολικής αξίας τουλάχιστον δύο εκατοµµυρίων ευρώ (€2.000.000). 

12.3. Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς από ένωση, τα ανωτέρω αναφερόµενα στην 
παρ. 12.1, θα πρέπει να συντρέχουν για το σύνολο των µελών της, που 
υποβάλλουν από κοινού Προσφορά. Σε κάθε όµως περίπτωση τα µέλη που 
υποβάλλουν την από κοινού Προσφορά θα πρέπει να δραστηριοποιούνται 
επαγγελµατικά στο σύνολο ή σε τµήµα των αιτουµένων στην ανωτέρω 
παράγραφο. 

12.4. Στην περίπτωση υποβολής Προσφοράς από ένωση, τα στοιχεία που καθορίζονται 
στις παρ. 14.2 και 14.9 της παρούσας πρέπει να υποβάλλονται για κάθε µέλος 
ξεχωριστά. 

12.5. Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που λαµβάνει µέρος στην παρούσα διαδικασία, δεν 
επιτρέπεται να συµµετάσχει σε περισσότερες της µιας Προσφορές, µε ποινή 
αποκλεισµού του συνόλου των Προσφορών στις οποίες συµµετέχει. 

 

13. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

13.1. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ 
αυτού και µόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης. Η συµµετοχή του 
στο διαγωνισµό και σε κάθε φάση της διαδικασίας αυτού, συνεπάγεται πλήρη 
αποδοχή εκ µέρους του υποψηφίου των όρων διενέργειας του διαγωνισµού, 
όπως εξειδικεύονται στην παρούσα στο σύνολό τους. 

13.2. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της Σύµβασης και δικαιούται 
να την αναθέσει ή όχι, να µαταιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική 
διαδικασία, χωρίς ουδεµία υποχρέωση για καταβολή αµοιβής ή αποζηµίωσης εξ 
αυτού του λόγου στους υποψηφίους. 
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13.3. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αποζηµίωσης για δαπάνες σχετικές 
µε τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων, που αναφέρονται στην παρούσα, 
φακέλων, Προσφοράς, κλπ. 

13.4. Όλοι οι όροι του διαγωνισµού θεωρούνται ουσιώδεις επί ποινή ακυρότητας της 
Προσφοράς, τυχόν δε παραβίασή τους από τους υποψηφίους ή διατύπωση 
επιφυλάξεων ή αιρέσεων ή όρων κατά την υποβολή της Προσφοράς οδηγεί σε 
αποκλεισµό τους από το διαγωνισµό. 

13.5. Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς από ενώσεις, όλα τα µέλη τους ευθύνονται 
έναντι της Ε.Ε.Τ.Α.Α. αλληλεγγύως και εις ολόκληρο. 

13.6. Κάθε υποψήφιος µπορεί να υποβάλει µία µόνο Προσφορά και για το σύνολο των 
αιτουµένων υπηρεσιών της παρούσας επί ποινή απαραδέκτου της Προσφοράς. 
Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές ή προσφορές για µέρος των 
αιτουµένων υπηρεσιών, που αποτελούν αντικείµενο της παρούσας, δεν γίνονται 
δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

13.7. Όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού, 
θεωρούνται δεσµευτικά για τους υποψηφίους. 

13.8. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψηφίους για τρεις (3) µήνες από 
την εποµένη της κατάθεσης τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο 
του ανωτέρω προβλεποµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς των 
Προσφορών µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Ε.Ε.Τ.Α.Α., πριν 
από τη λήξη τους, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το ανωτέρω 
προβλεπόµενο. 

13.9. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυµεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους 
επαλήθευσης των στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους. 

13.10. Σε περίπτωση υποβολής µε την Προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 
εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους υποψηφίους θα 
έθιγε έννοµα συµφέροντά τους, ο υποψήφιος υποχρεούται να σηµειώνει σε αυτά 
την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα» και να τις αναφέρει 
ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η έννοια της πληροφορίας 
εµπιστευτικού χαρακτήρα, αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου, που 
καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του υποψηφίου. 

 

14. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Κάθε υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλει, µε ποινή αποκλεισµού, τα παρακάτω 
αναφερόµενα δικαιολογητικά: 

14.1. Επιστολή υποβολής Προσφοράς, την οποία υπογράφει ο υποψήφιος ή ο νόµιµος 
εκπρόσωπος του υποψηφίου και απευθύνεται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α.. Στην επιστολή 
αυτή θα πρέπει να δηλώνεται ρητά ότι ο υποψήφιος αποδέχεται την υλοποίηση 
του Έργου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα. Σε περίπτωση 
υποβολής Προσφοράς από ένωση, την επιστολή της παρούσας παραγράφου θα 
πρέπει να υπογράφει είτε ο κοινός νόµιµος εκπρόσωπος της ένωσης είτε το κάθε 
µέλος (ή ο νόµιµος εκπρόσωπός του) χωριστά. 

14.2. Απόφαση του αρµοδίου οργάνου του υποψηφίου για τη συµµετοχή στο 
διαγωνισµό. 

14.3. Εφόσον ο υποψήφιος είναι νοµικό πρόσωπο, καταστατικό αυτού, που να 
αποδεικνύει τη σύστασή του, µαζί µε τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και τα 
αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. δηµοσίευσης, όπου αυτό προβλέπεται και απαιτείται. 

14.4. Απόφαση του αρµοδίου οργάνου του υποψηφίου, νοµίµως δηµοσιευµένη εφόσον 
αυτό προβλέπεται και απαιτείται, από την οποία προκύπτουν τα πρόσωπα που 
εκπροσωπούν και δεσµεύουν τον υποψήφιο ή το κάθε µέλος της ένωσης. 
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14.5. Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της εταιρείας εκδοθείσα κατά τα 
προβλεπόµενα στη σχετική νοµοθεσία καθώς και αντίγραφο της πιστοποίησης 
ποιότητας υπηρεσιών (ISO 9001:2008). 

14.6. Υπεύθυνη ∆ήλωση, την οποία υπογράφει ο υποψήφιος ή ο νόµιµος εκπρόσωπος 
του υποψηφίου, στην οποία θα δηλώνει ότι διαθέτει Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο 
κατά τα προβλεπόµενα στην παρ.12.2 της παρούσας. 

14.7. Περιγραφή της επιχειρηµατικής δοµής του υποψηφίου και των δραστηριοτήτων 
του (νοµική µορφή, οργανωτική δοµή, τοµείς δραστηριοτήτων, κλπ). 

14.8. Υπεύθυνη ∆ήλωση, την οποία υπογράφει ο υποψήφιος ή ο νόµιµος εκπρόσωπος 
του υποψηφίου, στην οποία θα δηλώνει για την τελευταία τριετία και ανά έτος 
τον κύκλο εργασιών.  

14.9. Υπεύθυνη ∆ήλωση, την οποία υπογράφει ο υποψήφιος ή ο νόµιµος εκπρόσωπος 
του υποψηφίου, στην οποία θα δηλώνει για την τελευταία τριετία τον κατ’ έτος 
αριθµό εργαζοµένων του υποψηφίου στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης, τα οποία 
θα δηλώνεται ότι κατέχουν υποχρεωτικά άδεια εργασίας, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στη σχετική νοµοθεσία και ότι διαθέτουν τουλάχιστον τριετή 
σχετική εµπειρία. 

14.10. Κατάλογο µε τουλάχιστον πέντε (5) παρόµοια έργα που έχουν εκτελεσθεί κατά 
την τελευταία τριετία, από τον οποίο να προκύπτει η ενασχόληση, οι 
εξειδικευµένες γνώσεις και η επαγγελµατική ικανότητά τους κατά τα 
αναφερόµενα στην παρ. 12.1 της παρούσας. Στον εν λόγω κατάλογο θα 
αναφέρονται τα στοιχεία του πελάτη, θα περιγράφεται συνοπτικά το κάθε έργο, 
η διάρκεια και η συµβατική αξία του κάθε έργου.  

14.11. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 75), 
όπως εκάστοτε ισχύει, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού, µε 
την οποία κάθε υποψήφιος (ή ο νόµιµος εκπρόσωπός του) θα δηλώνει 
ότι, µέχρι και την ηµεροµηνία υποβολής της Προσφοράς του: 

α) δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκηµα 
που αναφέρονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν.4412/2016, για κάποιο από τα 
αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής του δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, 
της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, 

β) δεν τελεί σε κάποια εκ των αναφερόµενων καταστάσεων στο άρθρο 73 παρ. 2 
του Ν.4412/2016 και ότι είναι ενήµερος, ως προς τις υποχρεώσεις του που 
αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής, κατά την 
ηµεροµηνία κατάθεσης της Προσφοράς, καθώς και ότι είναι ενήµερος, ως προς 
τις φορολογικές του υποχρεώσεις, κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης της 
Προσφοράς, 

γ) είναι εγγεγραµµένος στο οικείο επιµελητήριο, 

δ) αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας, 

ε) η υποβαλλόµενη Προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της 
παρούσας, των οποίων έλαβε γνώση, και καλύπτει το σύνολο του αντικειµένου 
του παρόντος διαγωνισµού, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 6 και στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας, 

στ) όλες ανεξαιρέτως οι πληροφορίες και τα στοιχεία, που προσκοµίζει για να 
υποστηρίξει την Προσφορά του, είναι αληθή και γνήσια, 

ζ) δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε απόφαση 
αρµόδιας αρχής, 

η) αναλαµβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση 
των δικαιολογητικών του άρθρου 19 του παρόντος τεύχους και σύµφωνα µε 
τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 19 του παρόντος 
τεύχους. 
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Σηµειώνεται ότι η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να φέρει την 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου 
της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π. 

14.12. Υποβολή Προσφοράς από ένωση. 

Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς από ένωση, θα πρέπει η Προσφορά να 
υπογράφεται, σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 15.5 της 
παρούσας, επί ποινή απόρριψής της, είτε από όλα τα µέλη της ένωσης είτε από 
τον κοινό εκπρόσωπό τους, εξουσιοδοτηµένο προς τούτο µε συµβολαιογραφική 
πράξη. 

14.12.1. Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς από ένωση απαιτείται επίσης να προσκοµισθεί: 

α) Συµφωνητικό συνεργασίας, υπογεγραµµένο από το κάθε µέλος (ή το νόµιµο 
εκπρόσωπό του) χωριστά, στο οποίο τα µέλη θα πρέπει: 

- Να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαµβάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την 
ευθύνη από τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό και την ευθύνη για την παράδοση 
του Έργου. 

- Να αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το ποσοστό συµµετοχής κάθε 
µέλους της ένωσης στην υλοποίηση του Έργου και το ειδικό µέρος αυτού µε το 
οποίο θα ασχοληθεί το κάθε µέλος. 

- Να αναγράφεται το ποσοστό επί του συµβατικού τιµήµατος που θα αντιστοιχεί σε 
κάθε µέλος της ένωσης (ποσοστό και όχι απόλυτη τιµή). 

- Να δηλώνεται ένα µέλος της ένωσης ως υπεύθυνο για το συντονισµό και τη 
διοίκηση όλων των µελών της ένωσης. 

- Να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος και αντίκλητος της ένωσης και των µελών της, για 
τη συµµετοχή της στο διαγωνισµό και την εκπροσώπηση της ένωσης έναντι της 
Ε.Ε.Τ.Α.Α.. Σηµειώνεται ότι ο ορισµός και η εξουσιοδότηση που θα παρέχεται από 
το κάθε µέλος της ένωσης στον κοινό εκπρόσωπο και αντίκλητο αυτής, απαιτείται 
να γίνεται µε συµβολαιογραφική πράξη, αντίγραφο της οποίας θα πρέπει επίσης να 
προσκοµιστεί από το κάθε µέλος της ένωσης. 

β) Πρακτικό απόφασης του αρµοδίου οργάνου του κάθε µέλους της ένωσης από το 
οποίο να προκύπτει η έγκρισή του για τη συµµετοχή του µέλους στην ένωση και το 
διαγωνισµό, καθώς και το ποσοστό συµµετοχής του µέλους στην υλοποίηση του 
Έργου. 

14.12.2. Προκειµένου να υποβάλει Προσφορά µία ένωση, δεν απαιτείται να περιβληθεί 
ιδιαίτερης νοµικής µορφής. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση ανάθεσης σε αυτήν της 
Σύµβασης. 

14.12.3. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρον, σε περίπτωση δε κατακύρωσης του Έργου στην ένωση αυτή 
εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύµβασης. 

14.12.4. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας, για οποιοδήποτε λόγο, µέλος της ένωσης 
δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως µέλους της ένωσης κατά το 
χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης, τότε, εάν οι συµβατικοί όροι µπορούν να 
εκπληρωθούν από τα εναποµείναντα µέλη της ένωσης, η Σύµβαση εξακολουθεί να 
υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά της µε την ίδια τιµή 
και τους ίδιους όρους. Εάν τα εναποµείναντα µέλη δεν επαρκούν για να εκπληρώσουν 
τους όρους της Σύµβασης, τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη µε 
προσόντα αντίστοιχα του µέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του 
διαγωνισµού, ο οποίος ωστόσο πρέπει να εγκριθεί από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.. 

14.13. Υπεύθυνη δήλωση, πρέπει επίσης να συµπληρώσει και ο τυχόν κοινός 
εκπρόσωπος και αντίκλητος, µε την οποία θα αποδέχεται τον διορισµό του, 
σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 14.12.1.α της παρούσας. 
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14.14. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου (ή του νοµίµου εκπροσώπου του 
υποψηφίου), στην οποία θα δηλώνει ότι θα διατηρήσει εµπιστευτικά και θα 
χρησιµοποιήσει µόνο για τους σκοπούς του διαγωνισµού τα στοιχεία και τις 
πληροφορίες των υπολοίπων Προσφορών που τυχόν θα τεθούν υπόψη του και 
αποτελούν, κατά δήλωση των συντακτών τους, εµπορικό ή επιχειρηµατικό 
απόρρητο. 

14.15. Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση των ενώσεων τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, όπου αυτό απαιτείται, θα πρέπει να κατατεθούν για κάθε 
µέλος χωριστά. 

14.16. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής. 

14.16.1. Κάθε Προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από Εγγυητική Επιστολή 
Συµµετοχής στο διαγωνισµό, ύψους οκτακοσίων ευρώ (€800,00), δηλαδή ποσοστό 
2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α.. 

Οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής προέρχονται από αναγνωρισµένο τραπεζικό ή 
πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο, που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε 
άλλο κράτος – µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ή του Ε.Ο.Χ.) και έχει το δικαίωµα 
έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών – µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ή του Ε.Ο.Χ.). Οι ως άνω Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής 
συντάσσονται στα Ελληνικά ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην 
Ελληνική. 

14.16.2. Σχέδιο Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της 
παρούσας. 

14.16.3. Προσφορές χωρίς την ως άνω Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής ή χωρίς την 
προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν 
λαµβάνονται υπόψη. 

14.16.4. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής των υποψηφίων που δεν θα ανακηρυχθούν 
ανάδοχοι επιστρέφονται σε αυτούς, κατόπιν αιτήσεώς τους, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα κατωτέρω. 

14.16.5. Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής του υποψηφίου, ο οποίος θα ανακηρυχθεί 
Ανάδοχος, θα του αποδοθεί µε την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής 
Εκτέλεσης κατά την υπογραφή της Σύµβασης, σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στα 
άρθρα 19 και 20 της παρούσας. 

 

15. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

15.1. Κάθε υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλει, επί ποινή αποκλεισµού, την 
Οικονοµική Προσφορά του, η οποία θα αφορά στο σύνολο του αντικειµένου του 
παρόντος διαγωνισµού. Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει προσφορά και 
για την ανά ώρα φύλαξη, σε περιπτώσεις έκτακτης φύλαξης, η οποία θα είναι και 
δεσµευτική για τον υποψήφιο. 

15.2. Όλες οι τιµές της Οικονοµικής Προσφοράς πρέπει να είναι σε ευρώ. Οι τιµές που 
θα υποβληθούν πρέπει να είναι τελικές, µετά από οποιαδήποτε έκπτωση ή 
µείωση. Η τελική τιµή της Οικονοµικής Προσφοράς για την εκτέλεση του 
αντικειµένου της παρούσας, θα πρέπει να διατυπώνεται ολογράφως και 
αριθµητικώς (χωρίς Φ.Π.Α. και µε Φ.Π.Α.). 

15.3. Η τελική τιµή (χωρίς Φ.Π.Α.) που θα καταθέσει κάθε υποψήφιος, θα ληφθεί 
υπόψη για τη σύγκριση και αξιολόγηση των Οικονοµικών Προσφορών. 

15.4. Η Οικονοµική Προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένη και συντεταγµένη. 
Σηµειώνεται ότι η Οικονοµική Προσφορά δεν πρέπει να φέρει διορθώσεις 
(σβησίµατα, διαγραφές, κλπ), επί ποινή αποκλεισµού. Οικονοµική Προσφορά, 
που είναι ελλιπής ή αόριστη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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15.5. Η Οικονοµική Προσφορά µονογράφεται σε κάθε σελίδα της και υπογράφεται από 
τον υποψήφιο ή το νόµιµο εκπρόσωπό του και, σε περίπτωση υποβολής 
Προσφοράς από ένωση, από όλα τα µέλη της ή από τον κοινό εκπρόσωπο τους. 
Οικονοµική Προσφορά, που θα υποβληθεί ανυπόγραφη ή µη προσηκόντως 
υπογεγραµµένη, θεωρείται άκυρη. 

15.6. ∆ιατύπωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην Οικονοµική Προσφορά ή 
επιφυλάξεων επ’ αυτής, θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του 
διαγωνισµού και θα οδηγήσουν στην απόρριψη της Οικονοµικής Προσφοράς του 
υποψηφίου, που τις διατυπώνει. 

15.7. Σε περίπτωση µη συµπλήρωσης από τον υποψήφιο πεδίου τιµών της 
Οικονοµικής Προσφοράς του, θεωρείται ότι η προµήθεια ή η υπηρεσία του εν 
λόγω πεδίου παρέχεται δωρεάν. 

15.8. Οι τελικές τιµές της Οικονοµικής Προσφοράς, που θα δοθούν από τους 
διαγωνιζόµενους, αποτελούν την πλήρη αποζηµίωσή τους για την υλοποίηση του 
αντικειµένου της παρούσας και δεν θα υπερβαίνουν το όριο του προϋπολογισµού 
που αναφέρεται στο άρθρο 10 της παρούσας. 

15.9. Τεκµαίρεται ότι, για τον προσδιορισµό της Οικονοµικής Προσφοράς οι 
διαγωνιζόµενοι έχουν συνυπολογίσει και λάβει υπόψη όλες τις δαπάνες για τις 
αµοιβές του προσωπικού και των συνεργατών του Αναδόχου, που θα 
απασχοληθούν, και κάθε µορφής έξοδα, που θα απαιτηθούν, για την εκτέλεση 
του αντικειµένου της παρούσας, καθώς και όλες τις δαπάνες για φόρους, 
εισφορές, τέλη, κρατήσεις, κόστη ασφαλιστικής κάλυψης και λοιπά κόστη, µε τα 
οποία τυχόν βαρύνεται ο Ανάδοχος, σύµφωνα µε τη Σύµβαση. Καθ’ όλη τη 
διάρκεια της Σύµβασης, η τιµή της Οικονοµικής Προσφοράς του Αναδόχου θα 
παραµείνει σταθερή και δεν θα υπόκειται σε αναθεώρηση, για οποιοδήποτε λόγο 
ή αιτία. 

15.10. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. βαρύνεται µε τον οφειλόµενο Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 
επί των εκάστοτε πληρωτέων ποσών. 

 

16. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

16.1. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στην έδρα της  Ε.Ε.Τ.Α.Α. (οδός Μυλλέρου 73-77, 
Αθήνα) ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.), 
που συστήνεται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.. 

16.2. Η κατάθεση των Προσφορών γίνεται από τους υποψηφίους αυτοπροσώπως ή µε 
ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους ή ταχυδροµικά µε 
συστηµένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier) στη διεύθυνση της 
Ε.Ε.Τ.Α.Α., όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας. Στην περίπτωση της 
ταχυδροµικής αποστολής, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. ουδεµία ευθύνη φέρει για την 
εµπρόθεσµη ή µη παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόµενο των φακέλων 
που τη συνοδεύουν. 

16.3. Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν αυτοτελώς στο διαγωνισµό, 
δύνανται να διορίσουν εκπρόσωπο και αντίκλητο, προκειµένου να καταθέσει την 
Προσφορά τους στη διαδικασία, να δέχεται τυχόν αλληλογραφία µε την 
Ε.Ε.Τ.Α.Α. και γενικά να εκπροσωπεί τον υποψήφιο στις σχέσεις του µε την 
Ε.Ε.Τ.Α.Α.. Ο εκπρόσωπος και αντίκλητος πρέπει να έχει συµπληρώσει τη 
δήλωση της παραγράφου 14.13 της παρούσας. ∆ιευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται 
ιδιαίτερος διορισµός εκπροσώπου και αντικλήτου, σε περίπτωση που ο 
υποψήφιος µετέχει σε ένωση φυσικών ή/και νοµικών προσώπων, σύµφωνα µε 
τα αναφερόµενα στην παράγραφο 14.12.1.α της παρούσας. 

16.4. Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής, κανένα συµπληρωµατικό στοιχείο δεν 
γίνεται δεκτό για οποιοδήποτε λόγο, ακόµη και εάν υπάρχει αίτηση έκδοσής του 
ή Υπεύθυνη ∆ήλωση για την προσκόµισή του. Η Ε.∆.∆. δύναται, ωστόσο, να 
καλέσει τους υποψηφίους να συµπληρώσουν και/ή να διευκρινίσουν τα νοµίµως 
υποβληθέντα πιστοποιητικά και έγγραφα. 
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16.5. Εκπρόθεσµες Προσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καµία περίπτωση από την 
Ε.Ε.Τ.Α.Α., επιστρέφονται δε χωρίς να ανοιχθούν, ακόµη και εάν η καθυστέρηση 
οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, εκτός εάν η κατάθεση των Προσφορών, που 
έχει ήδη αρχίσει κατά την καθορισµένη ηµέρα και ώρα, συνεχίζεται χωρίς 
διακοπή µέχρι και την υποβολή όλων των Προσφορών. Για το εµπρόθεσµο της 
κατάθεσης της Προσφοράς λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία και ώρα κατάθεσης 
της Προσφοράς στη διεύθυνση της Ε.Ε.Τ.Α.Α., όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 
της παρούσας και όχι η ηµεροµηνία αποστολής της Προσφοράς µέσω 
ταχυδροµείου ή courier. 

16.6. Οι Προσφορές κατατίθενται σε κυρίως φάκελο κλειστό και σφραγισµένο µε τη 
σφραγίδα του υποψηφίου. Στον κυρίως φάκελο θα αναγράφονται τα ακόλουθα: 

• Προσφορά για το διαγωνισµό της Ε.Ε.Τ.Α.Α. «Υπηρεσίες φύλαξης και 
ασφάλειας του κτιρίου της Ε.Ε.Τ.Α.Α. στην Αθήνα», καθώς και τον 
αριθµό πρωτοκόλλου της Προκήρυξης (4856/16.09.2016). 

• «∆ιαγωνιζόµενος» (Πλήρης επωνυµία υποψηφίου, διεύθυνση, αριθµός 
τηλεφώνου και φαξ). 

• «Αντίκλητος» (Πλήρης επωνυµία αντικλήτου, διεύθυνση, αριθµός 
τηλεφώνου και φαξ). 

• «Αποδέκτης»: Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε., 
Γραφείο ∆ιοίκησης της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και 
Αυτοδιοίκησης Α.Ε., Μυλλέρου 73-77, Αθήνα, Τ.Κ. 104 36, τηλ: 213 13 20 
606-608, φαξ: 210 52 14 612.  

• Τη σηµείωση: «Να ανοιχθεί µόνο από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού». 

16.7. Ο κυρίως φάκελος περιέχει δύο (2) ανεξάρτητους κλειστούς και σφραγισµένους 
µε τη σφραγίδα του υποψηφίου υποφακέλους. Στον πρώτο υποφάκελο, που θα 
αναγράφει την ένδειξη «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», θα περιέχονται τα δικαιολογητικά, έγγραφα και στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 14 της παρούσας, στο δεύτερο υποφάκελο, που θα 
αναγράφει την ένδειξη «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», θα 
περιέχονται τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 15. 

16.8. Οι Προσφορές κατατίθενται κατά τα ως άνω σε ένα πρωτότυπο και δύο (2) 
απλά αντίγραφα. ∆ιευκρινίζεται ότι τα αντίγραφα εσωκλείονται σε αντίστοιχο 
υποφάκελο και φέρουν την ένδειξη «Αντίγραφο».  

16.9. Στην περίπτωση των ενώσεων, που υποβάλλουν Προσφορά, πρέπει να 
αναγράφονται και η πλήρης επωνυµία και διεύθυνση, καθώς και ο αριθµός 
τηλεφώνου και φαξ όλων των µελών. 

16.10. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων (κυρίως φακέλου και 
υποφακέλων) που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν, 
χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

 

17. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

17.1. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και των  
Οικονοµικών Προσφορών γίνεται από την Ε.∆.∆., µόνης αρµόδιας για το άνοιγµα 
των κυρίως φακέλων και των υποφακέλων των υποψηφίων, σύµφωνα µε τα 
ειδικότερα οριζόµενα στην παρούσα προκήρυξη. Ο χρόνος των συνεδριάσεων, η 
ώρα έναρξης, καθώς και η ενδεχόµενη διακοπή και επανέναρξη αυτών ορίζονται 
κάθε φορά από τον Πρόεδρο της Ε.∆.∆.. 

17.2. Η αποσφράγιση των κυρίως φακέλων και των υποφακέλων γίνεται δηµόσια, 
µετά από ειδική έγγραφη πρόσκληση των υποψηφίων, οι οποίοι µπορούν, εάν το 
επιθυµούν, να είναι παρόντες δια του νοµίµου εκπροσώπου τους κατά την 
αποσφράγιση. 
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17.3. Ειδικότερα, η Ε.∆.∆. σε δηµόσια συνεδρίαση, η οποία ακολουθεί χρονικά τη λήξη 
της προθεσµίας παραλαβής των Προσφορών, παραλαµβάνει και αριθµεί τον 
κυρίως φάκελο Προσφοράς του κάθε υποψηφίου σύµφωνα µε τη σειρά επίδοσής 
τους, τον αποσφραγίζει και µονογράφει τους περιεχόµενους σε αυτόν 
«ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», και «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

17.4. Κατόπιν, η Ε.∆.∆. αποσφραγίζει, καταρχήν, κατά την ίδια δηµόσια συνεδρίαση 
τον «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», αριθµεί και µονογράφει, 
ανά φύλλο, τα έγγραφα, που βρίσκονται µέσα σε αυτόν. Οι πράξεις αρίθµησης 
και µονογραφής αρκεί να γίνονται από ένα οποιοδήποτε µέλος της Ε.∆.∆.. Στη 
συνέχεια, προβαίνει, κατά την ίδια δηµόσια συνεδρίαση, στην αποσφράγιση του 
ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, αριθµεί και µονογράφει, ανά 
φύλλο, τα έγγραφα, που βρίσκονται µέσα σε αυτόν. Οι πράξεις αρίθµησης και 
µονογραφής αρκεί να γίνονται από ένα οποιοδήποτε µέλος της Ε.∆.∆.. 

17.5. Στη συνέχεια, η Ε.∆.∆. σε κλειστή συνεδρίαση ελέγχει, καταρχήν, σύµφωνα µε 
τα ειδικότερα οριζόµενα στην παρούσα, κατά πόσον οι υποψήφιοι πληρούν όλες 
τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις συµµετοχής τους στο διαγωνισµό. 
Ακολούθως, η Ε.∆.∆. ελέγχει και αξιολογεί τις οικονοµικές προσφορές των 
υποψηφίων που πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις συµµετοχής 
στο διαγωνισµό.  

17.6. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των τυπικών και ουσιαστικών 
προϋποθέσεων συµµετοχής των υποψηφίων στο διαγωνισµό, καθώς και της 
αξιολόγησης των οικονοµικών τους προσφορών, η Ε.∆.∆. συντάσσει το Πρακτικό 
της.  

17.7. Ειδικότερα, η Ε.∆.∆. συντάσσει Πρακτικό, στο οποίο καταχωρούνται οι 
οικονοµικές προσφορές, που τυχόν απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες. Στο ίδιο 
πρακτικό καταχωρείται ο Τελικός Πίνακας των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά 
των οικονοµικών τους προσφορών. Με το ίδιο Πρακτικό η Ε.∆.∆. προτείνει την 
ανακήρυξη του πρώτου κατά σειρά αξιολόγησης υποψηφίου ως Αναδόχου, 
σύµφωνα µε τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων. Το Πρακτικό της Ε.∆.∆. 
διαβιβάζεται στο Αρµόδιο όργανο της Ε.Ε.Τ.Α.Α., το οποίο αποφαίνεται επί του 
Πρακτικού και εν συνεχεία γνωστοποιεί στους υποψηφίους την απόφασή του για 
τη βαθµολογία και την τελική κατάταξη των υποψηφίων. Η ανακήρυξη του 
Αναδόχου γίνεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Ε.Τ.Α.Α., το 
οποίο κοινοποιεί τη σχετική απόφαση ανακήρυξης στον Ανάδοχο. 

 

18. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

18.1. Κατά της προκήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής υποψηφίου σε αυτόν, 
της διαδικασίας και των πράξεων διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και κατά 
της απόφασης κατακύρωσης/ανάθεσης επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως από 
κάθε έναν που δικαιολογεί έννοµο συµφέρον. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την 
Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων (Ε.Ε.Ε.), που συστήνεται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.. 

18.2. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως ως εξής: 

18.2.1. Κατά της προκήρυξης του διαγωνισµού µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από 
τη δηµοσίευση της προκήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας 
υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής 
συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των 
προσφορών. 

Η ένσταση εξετάζεται από την Ε.Ε.Ε., η οποία µε πρακτικό της εισηγείται προς το 
Αρµόδιο όργανο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. επί της υποβληθείσας ένστασης. Η σχετική απόφαση 
εκδίδεται και γνωστοποιείται από το Αρµόδιο όργανο της Ε.Ε.Τ.Α.Α..  
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18.2.2. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Ε.Ε.Τ.Α.Α., που αφορούν στη συµµετοχή 
οποιουδήποτε υποψηφίου στο διαγωνισµό ή στη διενέργεια του διαγωνισµού ως προς 
τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια 
διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισµού και εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από 
αυτήν κατά την οποία ο ενιστάµενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. 

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται 
από την Ε.Ε.Ε., η οποία µε πρακτικό της εισηγείται προς το Αρµόδιο όργανο της 
Ε.Ε.Τ.Α.Α. επί της υποβληθείσας ένστασης, κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων 
του διαγωνισµού. Η σχετική απόφαση εκδίδεται και γνωστοποιείται από το Αρµόδιο 
όργανο της Ε.Ε.Τ.Α.Α.. 

18.2.3. Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε 
χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος έλαβε 
γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της Ε.Ε.Τ.Α.Α.. 

Η ένσταση εξετάζεται από την Ε.Ε.Ε., η οποία µε πρακτικό της εισηγείται προς το 
Αρµόδιο όργανο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. επί της υποβληθείσας ένστασης. Η σχετική απόφαση 
εκδίδεται και γνωστοποιείται από το Αρµόδιο όργανο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. το αργότερο σε 
δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των ενστάσεων. 

18.3. Οι ανωτέρω ενστάσεις κατατίθενται αυτοπροσώπως ή δια του νοµίµου 
εκπροσώπου του ενισταµένου στην έδρα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.. 

18.4. Οι ενστάσεις των παρ. 18.2.2 και 18.2.3 κοινοποιούνται υποχρεωτικά, εντός δύο 
(2) εργασίµων ηµερών από της υποβολής τους σε αυτόν κατά του οποίου 
στρέφεται. 

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. µπορεί να ζητήσει την κοινοποίηση των ανωτέρω ενστάσεων, εντός 
της ίδιας προθεσµίας, και σε άλλους υποψηφίους που κατά την κρίσης της 
δικαιολογούν ειδικό έννοµο συµφέρον. 

Ενστάσεις που δεν κοινοποιήθηκαν κατά τα ανωτέρω αναφερόµενα, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

18.5. Οι ενστάσεις της παρούσας υποβάλλονται ατελώς. 

 

19. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

19.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός προθεσµίας που θα καθοριστεί από 
την Ε.Ε.Τ.Α.Α., για την υπογραφή της σχετικής Σύµβασης προσκοµίζοντας την 
προβλεποµένη από το άρθρο 20 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. 

Σηµειώνεται ότι µετά την υπογραφή της Σύµβασης µε τον Ανάδοχο, 
επιστρέφονται οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής των λοιπών υποψηφίων που 
δεν ανακηρύχθηκαν ανάδοχοι. 

19.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει κατά την υπογραφή της Σύµβασης 
Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο (Γενική Ασφαλιστική Ευθύνη) ύψους τουλάχιστον δύο 
εκατοµµυρίων ευρώ (€2.000.000) για ζηµίες ή βλάβες που θα προκληθούν στο 
κτίριο της Ε.Ε.Τ.Α.Α., στους εργαζόµενους σε αυτήν, στους επισκέπτες της ή σε 
οποιονδήποτε τρίτο από αποκλειστική αµέλεια του προσωπικού του υποψήφιου 
Αναδόχου. 

19.3. Ο Ανάδοχος, πέραν της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και του 
Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου, υποχρεούται να προσκοµίσει, εντός προθεσµίας που 
θα καθοριστεί από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. και προκειµένου να υπογραφεί η σχετική 
Σύµβαση, σε σφραγισµένο φάκελο, τα ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά: 

19.3.1. Έλληνες πολίτες: 

α) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλου ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο πρέπει να προκύπτει ότι 
δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 
αδικήµατα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, για κάποιο από τα 
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αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του 
δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεοκοπίας. 

β) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση. 

γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στην 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής (ασφαλιστική 
ενηµερότητα). 

δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (φορολογική 
ενηµερότητα). 

ε) Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιµελητήριο, από το οποίο θα προκύπτει η 
εγγραφή τους σε αυτό κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και αφετέρου ότι 
εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της κοινοποίησης της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης. 

19.3.2. Αλλοδαποί: 

Όλα τα δικαιολογητικά της παρ. 19.3.1. Για το δικαιολογητικό υπό στοιχείο ε, 
µπορούν να προσκοµίσουν πιστοποιητικό της Αρµόδιας Αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε 
ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις. Τα δικαιολογητικά υπό στοιχεία α, β και γ 
εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι από 
την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

19.3.3. Νοµικά πρόσωπα: 

α) Όλα τα δικαιολογητικά των παρ. 19.3.1 και 19.3.2, κατά περίπτωση. Για το 
δικαιολογητικό της παρ. 19.3.1 στοιχείο α θα πρέπει να προσκοµιστούν ποινικά 
µητρώα για τους διαχειριστές (Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα 
σύµβουλο (Α.Ε.). 

β) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως 
εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή 
άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι 
δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των 
ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά 
νοµικά πρόσωπα). 

γ) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτωχευτικό συµβιβασµό, παύση εργασιών, υπό 
αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

δ) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν τελούν σε διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 
διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

ε) Καταστατικό του νοµικού προσώπου, που να αποδεικνύει τη σύστασή του, µαζί µε 
τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. δηµοσίευσης, όπου αυτό 
προβλέπεται και απαιτείται. 

στ) Απόφαση του αρµοδίου οργάνου του νοµικού προσώπου, νοµίµως δηµοσιευµένη, 
εφόσον αυτό προβλέπεται και απαιτείται, από την οποία προκύπτουν τα πρόσωπα που 
εκπροσωπούν και δεσµεύουν το νοµικό πρόσωπο. 
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19.3.4. Ενώσεις: 

Όλα τα δικαιολογητικά των παρ. 19.3.1, 19.3.2 και 19.3.3, κατά περίπτωση, για κάθε 
µέλος τους χωριστά. 

19.3.5. Σε περίπτωση εγκατάστασης του Αναδόχου στην αλλοδαπή, τα ανωτέρω έγγραφα και 
πιστοποιητικά, που απαιτούνται για την υπογραφή της Σύµβασης, εκδίδονται µε βάση 
την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένος. Εάν σε κάποια χώρα 
δεν εκδίδονται τα ανωτέρω έγγραφα και πιστοποιητικά, µπορούν να αντικατασταθούν 
από ένορκη βεβαίωση του Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
Συµβολαιογράφου ή του αρµοδίου επαγγελµατικού φορέα της χώρας καταγωγής ή 
προέλευσής του, ή, σε περίπτωση που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση από τη 
νοµοθεσία της οικείας χώρας, από υπεύθυνη δήλωση µε βεβαίωση του γνησίου της 
υπογραφής από Συµβολαιογράφο ή δικαστική/διοικητική αρχή. Τα εν λόγω έγγραφα 
θα πρέπει να συνοδεύονται και από επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά. 

19.4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνείται να υπογράψει τη Σύµβαση ή δεν 
προσέρχεται να την υπογράψει εντός της ταχθείσας από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. 
προθεσµίας ή δεν προσκοµίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ή δεν 
υποβάλλει, πριν την υπογραφή της Σύµβασης, τα απαιτούµενα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, τότε το Αρµόδιο όργανο της Ε.Ε.Τ.Α.Α., µε απόφασή του και 
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, θα τον κηρύξει υποχρεωτικά 
έκπτωτο, εφαρµόζοντας αναλόγως τα προβλεπόµενα στο άρθρο 160 του 
Ν.4412/2016. Με την ίδια διαδικασία και κατ’ αναλογική εφαρµογή του ανωτέρω 
άρθρου, ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη Σύµβαση και 
από κάθε δικαίωµά του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε το Έργο 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα προκήρυξη και στη σχετική 
Σύµβαση που θα υπογραφεί. 

19.5. Στην περίπτωση κήρυξης του Αναδόχου ως έκπτωτου εφαρµόζεται αναλογικά το 
άρθρο 160 του Ν.4412/2016 και επιβάλλονται σε αυτόν, αθροιστικά ή 
διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο ανωτέρω άρθρο. 

19.6. Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς 
τούτο η Ε.Ε.Τ.Α.Α. και ο Ανάδοχος και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση 
προβλέπεται από συµβατικό όρο, µπορεί να τροποποιείται η Σύµβαση, ύστερα 
από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 

 

20. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

20.1. Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της Σύµβασης θα κληθεί να καταθέσει 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ποσού ίσου µε το 5% της συνολικής 
συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.. 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης προέρχεται από αναγνωρισµένο 
τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο Νοµικό Πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα 
στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – µέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και έχει το 
δικαίωµα έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των 
κρατών – µελών της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.. Η ως άνω Εγγυητική Επιστολή 
συντάσσεται στα Ελληνικά ή συνοδεύεται από επίσηµη µετάφρασή της στην 
Ελληνική. 

20.2. Σχέδιο Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Γ΄ της παρούσας. 

20.3. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Αναδόχου επιστρέφεται σε αυτόν µε 
την οριστική παραλαβή του Έργου. 
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21. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών της παρούσας, θα γίνεται από 
στέλεχος της Ε.Ε.Τ.Α.Α., το οποίο θα οριστεί µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου και το 
οποίο θα είναι αρµόδιο για την παρακολούθηση και επίβλεψη των υπηρεσιών του 
Αναδόχου, για τον έλεγχο και την αξιολόγηση της καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών και 
για την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων κατόπιν ελέγχου τήρησης των τεχνικών 
προδιαγραφών. Οποιαδήποτε έγγραφα σχετικά µε την πορεία παροχής των υπηρεσιών 
της παρούσας ή αναγκαία προς εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων του 
Αναδόχου απευθύνονται προς το ανωτέρω στέλεχος. 

Ο έλεγχος για την πορεία υλοποίησης του Έργου, η έκδοση των σχετικών δελτίων 
προόδου του Έργου έως την ολοκλήρωσή του, καθώς και το πρωτόκολλο οριστικής 
περάτωσης του συνόλου του Έργου θα διενεργούνται από το αρµόδιο στέλεχος της 
Ε.Ε.Τ.Α.Α. 

 

22. ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

22.1. Η παρούσα αναρτάται στον ιστότοπο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. και διατίθεται ατελώς από 
την εποµένη της ανάρτησής της στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.eetaa.gr 

22.2. Οι ενδιαφερόµενοι να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό δύνανται να ζητήσουν µε 
γραπτή αίτησή τους να τους χορηγηθούν η παρούσα, καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία πληροφορία για τη διενέργεια του διαγωνισµού. 

22.3. Πληροφορίες επί της παρούσας δίδονται από την εποµένη της παραλαβής του 
τεύχους από τους υποψηφίους, εφόσον υποβληθεί σχετικό γραπτό αίτηµα. 

 

23. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ 

Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο.  

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία, την 
εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. και ο Ανάδοχος θα καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια για την εξώδικη επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και 
των συναλλακτικών ηθών.  

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα ανωτέρω οριζόµενα, 
αρµόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. 

 

24. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

Ο παρών διαγωνισµός διενεργείται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, µε τον 
«Κανονισµό για την Ανάθεση, Παρακολούθηση και Παραλαβή Υπηρεσιών και για τη Σύναψη 
και Εκτέλεση Σχετικών Συµβάσεων» της Ε.Ε.Τ.Α.Α., και συµπληρωµατικά µε το ν.4412/2016 
(ΦΕΚ Α΄ 147/8.8.2016). 

 

Αθήνα, 16 Σεπτεµβρίου 2016 

 

∆ιευθύνων Σύµβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Για την πραγµατοποίηση των υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας του κτιρίου της Ε.Ε.Τ.Α.Α., 
που αναφέρονται στο άρθρο 6 της παρούσας (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ), ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
παρέχει τα κατωτέρω: 

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΦΥΛΑΚΩΝ 

Υποχρεώσεις Φυλάκων 

1. Το οριζόµενο από τον Ανάδοχο προσωπικό (φύλακας) προσέρχεται στη φύλαξη, 
ενηµερώνεται για οτιδήποτε απαιτείται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α., και αφού κάνει έλεγχο της 
πληρότητας και λειτουργικότητας του εξοπλισµού αναλαµβάνει τα καθήκοντά του. Ο 
φύλακας υποχρεούται να παραµένει στη θέση του κατά τη λήξη της βάρδιάς του, έως 
και την άφιξη του αντικαταστάτη του, αρµοδίου υπαλλήλου της Ε.Ε.Τ.Α.Α.. 

2. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, το προσωπικό του Αναδόχου είναι υπεύθυνο για 
τα παρακάτω: 

α. Εσωτερικό έλεγχο του κτιρίου. 

β. Εξωτερικό, περιµετρικό έλεγχο του κτιρίου.  

γ. Επιτήρηση χώρων µε CCTV, όπου υπάρχει. 

    3. Ο φύλακας πρέπει να είναι γνώστης και πάντα σύµφωνα µε τις οδηγίες της Ε.Ε.Τ.Α.Α.,  

     των κάτωθι: 

α. Των βασικών χειρισµών του µηχανολογικού – ηλεκτρολογικού εξοπλισµού του 
κτιρίου (π.χ. ηλεκτρολογικών πινάκων – διακοπτών, ανελκυστήρων, κλιµατισµού 
κ.λπ.) 

β. Των βασικών χειρισµών των συστηµάτων ασφαλείας του κτιρίου (π.χ. 
πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης, CCTV, Access Control κ.λπ.). 

γ. Των ενεργειών στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (π.χ. πυρκαγιά, σεισµός, 
τροµοκρατική ενέργεια κ.λπ.). 

δ. Των βασικών στοιχείων της εσωτερικής λειτουργίας του κτιρίου. 

4. Ο φύλακας οφείλει να τηρεί εχέµυθη στάση σε ό,τι αφορά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του.  

∆ιαδικασίες Ελέγχου: 

Α. Έλεγχος Εισερχοµένων – Εξερχοµένων Ατόµων:  

1) Εργαζόµενοι: 

α. Με µέριµνα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. πρέπει να υπάρχει στο θυρωρείο συνεχώς ενηµερωµένη 
ονοµαστική κατάσταση εργαζοµένων, στην οποία δύναται να ανατρέχει ο φύλακας για 
διευκόλυνση του και για εξακρίβωση ή διασταύρωση στοιχείων. Ανεξάρτητα από αυτό, ο 
φύλακας οφείλει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, να είναι σε θέση να αναγνωρίζει 
εξ όψεως όλους τους εργαζόµενους. 

β. Οι εργαζόµενοι µπορούν να εισέρχονται στο κτίριο και τις αργίες. 

2) Επισκέπτες: 

Κατά τις µη εργάσιµες ηµέρες και ώρες ο φύλακας δεν επιτρέπει την είσοδο των 
επισκεπτών, εκτός και αν συνοδεύονται από υπάλληλο της Ε.Ε.Τ.Α.Α., µετά από 
καταγραφή των προσωπικών τους στοιχείων. 
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3) Λοιπά άτοµα: 

Το προσωπικό καθαριότητας ή το συνεργείο καθαρισµού που τυχόν προσλαµβάνεται από 
την Ε.Ε.Τ.Α.Α. ελέγχεται µε βάση ονοµαστική κατάσταση, που πρέπει να υπάρχει στο 
θυρωρείο. Η άφιξη και αναχώρηση του συνεργείου καταγράφεται στο Βιβλίο 
Εισερχοµένων – Εξερχοµένων, όπου και υπογράφουν. 

 

     Β. Εσωτερικός έλεγχος του κτιρίου: 

Εξασφαλίζεται µε σχολαστική και προσεκτική εξέταση όλων των εσωτερικών χώρων του 
κτιρίου και όπου έχει πρόσβαση ο φύλακας, που εκτελείται καθηµερινά κάθε µία (1) ώρα, 
αρχής γενοµένης αµέσως µετά την έναρξη της βάρδιάς του (περί την 22:00 ώρα). 

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, ο φύλακας: 

α. Ελέγχει όλες τις πόρτες, τα παράθυρα και γενικά όλες τις εξωτερικές προσβάσεις εάν 
είναι ασφαλισµένες. 

β. Σβήνει τυχόν φώτα που είναι αναµµένα σε χώρους που δεν εκτελούνται εργασίες. 

γ. Εντοπίζει τυχόν φθορές, ζηµιές και δυσλειτουργίες. 

δ. ∆εν περιεργάζεται Η/Υ, ούτε διακόπτει την λειτουργία τους, εφόσον λειτουργούν. 

ε. Η έναρξη, η λήξη και τα τυχόν συµβάντα ή διαπιστώσεις του ελέγχου καταγράφονται 
στο Βιβλίο Συµβάντων. 

 

Γ. Εξωτερικός έλεγχος του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου: 

α. Εξασφαλίζεται µε τη συνεχή και προσεκτική παρατήρηση µέσω του υφιστάµενου 
συστήµατος, σε συνδυασµό µε τον επιτόπιο, διά ζώσης έλεγχο που εκτελεί ο φύλακας 
κατά την προσέλευσή του και πριν την είσοδό του στο κτίριο, καθώς και κατά τη διάρκεια 
της βάρδιας του. 

β. Κατά τους ελέγχους αυτούς, ο φύλακας ελέγχει προσεκτικά όλους τους υπαίθριους 
χώρους, το κτίριο σε όλο το µήκος της περιµέτρου του και σε όλο το ύψος του. Εντοπίζει 
τυχόν φθορές και ζηµίες. Ιδιαίτερη προσοχή δίδει για τον εντοπισµό τυχόν ασυνήθιστων 
κινήσεων ατόµων και οχηµάτων, για τον εντοπισµό αντικειµένων ξένων προς το χώρο και 
γενικά για οτιδήποτε είναι ύποπτο ή εγκυµονεί κινδύνους. 

γ. Κατά τη διάρκεια της περιπολίας του ο φύλακας θα έχει τεταµένη την προσοχή του 
προκειµένου να αντιληφθεί ασυνήθιστες ή ύποπτες κινήσεις και θορύβους.  

δ. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, προσπαθεί να τη σβήσει χρησιµοποιώντας τα υπάρχοντα 
πυροσβεστικά µέσα. Ταυτόχρονα ειδοποιεί το Κέντρο Ασφαλείας και την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία.  

ε. Σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος, ακολουθεί τις οδηγίες που του έχουν δοθεί από την 
Τεχνική Υπηρεσία.  

στ. ∆ιασφαλίζει και διαφυλάσσει από κακόβουλες ενέργειες το φυλασσόµενο κτίριο καθώς 
και τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία.  

ζ. θα ελέγχει και θα χειρίζεται την γκαραζόπορτα του κτιρίου και την πρόσβαση στα 
υπόγεια, παράλληλα µε τον έλεγχο της πρόσβασης από την κεντρική είσοδο.  

η. Ο φύλακας µεριµνά, επίσης, ώστε η πρόσβαση προς το κτίριο να είναι ευχερής και 
επιλαµβάνεται σε περίπτωση που στάθµευση οχηµάτων την καθιστά δυσχερή. 

θ. Τα τυχόν συµβάντα ή διαπιστώσεις του ελέγχου καταγράφονται στο Βιβλίο Συµβάντων. 
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∆. Επιτήρηση χώρων µε CCTV: 

Ο φύλακας σε όλη τη διάρκεια της βάρδιάς του επιτηρεί και ελέγχει εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους της φυλασσόµενης εγκαταστάσεως µέσω του υφιστάµενου 
συστήµατος CCTV. 

 

     Λοιποί Όροι: 

α. Ο φύλακας παραλαµβάνει και τηρεί υπ’ ευθύνη του το κλειδί εισόδου των 
εγκαταστάσεων. Το παραπάνω τηρείται µε προσωπική ευθύνη και προορίζεται για 
αυστηρά υπηρεσιακή χρήση. Κάθε δοσοληψία του κλειδιού θα καταγράφεται υποχρεωτικά 
στο Βιβλίο Συµβάντων. 

β. Απαγορεύεται ο φύλακας κατά τη διάρκεια εκτελέσεως των καθηκόντων του: 

� Να καταναλώνει εδέσµατα και ποτά γενικά. Τούτο επιτρέπεται µόνο σε ώρες µη 
αιχµής κατά τη διάρκεια διαλείµµατος και στον προβλεπόµενο από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. 
χρόνο. 

� Να ακούει µουσική και να βλέπει τηλεόραση. 

� Να δέχεται προσωπικές επισκέψεις. 

� Να καπνίζει. Επιτρέπεται το κάπνισµα µόνο στο θυρωρείο, διακριτικά, και όχι κατά 
τη διάρκεια των επαφών του µε προσωπικό. 

� Να παραµένει στη φυλασσόµενη εγκατάσταση ή να επισκέπτεται αυτήν πέραν του 
προβλεπόµενου από το πρόγραµµα εργασίας ωραρίου. 

� Απαγορεύεται η αποµάκρυνση του φύλακα από το θυρωρείο για οποιονδήποτε 
λόγω, πλην υποχρεωτικών για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Σε περίπτωση 
επιβεβληµένης αποµακρύνσεώς του θα αντικαθίσταται υποχρεωτικά από 
συγκεκριµένο άτοµο που θα καθορίζεται από τον υπεύθυνο ασφαλείας της 
Ε.Ε.Τ.Α.Α. ή κατόπιν αδείας αυτού. 

� Απαγορεύεται κατά τη διάρκεια των ελέγχων η χρήση των ανελκυστήρων. Ο 
φύλακας θα χρησιµοποιεί υποχρεωτικά τα κλιµακοστάσια. 

� Απαγορεύεται ρητά η πραγµατοποίηση ιδιωτικών τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, 
πλην εξαιρετικών ειδικών περιπτώσεων. Στις περιπτώσεις αυτές θα γίνεται 
αντίστοιχη καταγραφή στο Βιβλίο Συµβάντων. 

� Ο φύλακας δεν δίνει πληροφορίες σχετικά µε τους εργαζόµενους ούτε σχετικές µε 
τις δραστηριότητες της Ε.Ε.Τ.Α.Α.. Εφόσον ο αιτούµενος επιµένει, ο φύλακας 
επικοινωνεί µε τον εργαζόµενο ή τον υπεύθυνο ασφαλείας της Ε.Ε.Τ.Α.Α. και τον 
ενηµερώνει σχετικά. 

� Η εµφάνιση του φύλακα πρέπει να είναι άριστη. 

� Τη συµπεριφορά του φύλακα πρέπει να διακρίνει η σοβαρότητα, η ευγένεια, η 
προθυµία η εχεµύθεια και η αποφασιστικότητα. 

γ. Με µέριµνα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. θα πρέπει στο θυρωρείο να υπάρχουν διαρκώς 
ενηµερωµένες οι παρακάτω καταστάσεις: 

o Ονοµαστική κατάσταση όλων των εργαζοµένων στο κτίριο. 

o Κατάσταση των εσωτερικών τηλεφώνων των εργαζοµένων. 

o Κατάσταση τηλεφώνων των υπευθύνων κατά αρµοδιότητα για περίπτωση 
ανάγκης. 

o Κατάσταση τηλεφώνων ανάγκης. 

o Ονοµαστική κατάσταση του προσωπικού όλων των συνεργείων που τυχόν 
εκτελούν εργασίες. 
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o Ονοµαστική κατάσταση τυχόν ανεπιθύµητων ατόµων. 

o Οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο. 

δ. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της παροχής υπηρεσιών θα εξασφαλίζεται, όπως 
παρακάτω: 

� Με την πραγµατοποίηση εκτάκτων προγραµµατισµένων ελέγχων από τον Επόπτη 
του Αναδόχου, τουλάχιστον τρεις (3) φορές κάθε εβδοµάδα και όποτε άλλοτε 
απαιτηθεί. 

� Με τη πραγµατοποίηση συναντήσεων, µεταξύ των αρµοδίων στελεχών της  
Ε.Ε.Τ.Α.Α. και του Αναδόχου, για τη συζήτηση επί θεµάτων συνεργασίας, την 
εξέταση τυχόν νέων δεδοµένων και την επιβολή των αναγκαίων τροποποιήσεων. 

Σε περίπτωση σοβαρού ζητήµατος, επείγοντος συµβάντος, δυσλειτουργίας συστήµατος, 
έκτακτης ανάγκης και οποιουδήποτε, εν γένει, προβλήµατος, ενηµερώνονται άµεσα τα 
αρµόδια πρόσωπα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. και ο  ∆ιευθυντής Προσωπικού του Αναδόχου για τα 
περαιτέρω. Οπωσδήποτε γίνεται εγγραφή του γεγονότος στο Βιβλίο Συµβάντων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονοµασία Τράπεζας 
Κατάστηµα 
∆ιεύθυνση 
Ταχ. Κώδικας 
Τηλέφωνο 
Φαξ 

Ηµεροµηνία Έκδοσης ………………………….. 

Προς 

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε., Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 10436 
ΑΘΗΝΑ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘΜ.   ……………………………….. 

# € 800,00 #  

Έχουµε την τιµή να σας γνωστοποιήσουµε ότι, εγγυώµεθα δια της παρούσας επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, και ως πρωτοφειλέτες, παραιτούµενοι κάθε ένστασης διαιρέσεως 
και διζήσεως, µέχρι του ποσού των οκτακοσίων ευρώ (€800,00) υπέρ 
…………………………………………… ∆ιεύθυνση ……………………., Τ.Κ. …………, για τη Συµµετοχή της στο 
∆ιαγωνισµό που διενεργείται από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης 
Α.Ε. «Υπηρεσίες φύλαξης και ασφάλειας του κτιρίου της Ε.Ε.Τ.Α.Α. στην Αθήνα» 
σύµφωνα µε την Προκήρυξη της πιο πάνω διαδικασίας, την οποία ήδη γνωρίζουµε (αριθµ. 
πρωτ…………………………….). 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στην απόλυτη και ελεύθερη διάθεσή σας και θα σας 
καταβληθεί ολικά ή µερικά, χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση, χωρίς να 
ερευνηθεί το νόµιµο και βάσιµο ή µη της απαίτησης και χωρίς να αξιώσουµε δικαστική κρίση, 
παραιτούµενοι από τέτοιο δικαίωµα, µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 

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

Η εγγύηση που παρέχεται σύµφωνα µε τα παραπάνω ισχύει µέχρι την επιστροφή της 
εγγυητικής επιστολής σε εµάς. Σε περίπτωση όµως που κατακυρωθεί η Σύµβαση σε αυτόν για 
τον οποίο εγγυόµαστε, ισχύει µέχρι την αντικατάστασή της µε εγγυητική επιστολή καλής 
εκτελέσεως των όρων της σχετικής Σύµβασης που θα υπογραφεί ή των επιστολών που θα 
ανταλλαγούν στη θέση της. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι, το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών, που έχουν δοθεί στο 
∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 
των εγγυήσεων, που έχει καθορίσει το Υπουργείο Οικονοµικών στην Τράπεζά µας. 

Η παραπάνω εγγύηση, όπως και κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτή, διέπεται από 
τους Ελληνικούς νόµους, ενώ αρµόδια για την επίλυση των διαφορών, που τυχόν προκύψουν 
από αυτήν, είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Ονοµασία Τράπεζας 
Κατάστηµα 
∆ιεύθυνση  
Ταχ. Κώδικας 
Τηλέφωνο 
Φαξ 

Ηµεροµηνία Έκδοσης ……………………….. 

Προς 

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε., Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 10436 
ΑΘΗΝΑ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜ.   …………………… 

# € ……………. #  

 

Έχουµε την τιµή να σας γνωστοποιήσουµε ότι, εγγυώµεθα δια της παρούσας επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, και ως πρωτοφειλέτες, παραιτούµενοι κάθε ένστασης διαιρέσεως 
και διζήσεως, µέχρι του ποσού των …………….. ευρώ (……..) υπέρ …………………………………………… 
∆ιεύθυνση ……………………., ΤΚ …………, για την Πιστή Εφαρµογή και Καλή Εκτέλεση από την υπέρ 
ης εγγυώµεθα των Όρων της Σύµβασης για την παροχή «Υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας 
του κτιρίου της Ε.Ε.Τ.Α.Α. στην Αθήνα» και για οποιαδήποτε απαίτηση σας που πηγάζει από 
την ανωτέρω Σύµβαση. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στην απόλυτη και ελεύθερη διάθεσή σας και θα σας 
καταβληθεί ολικά ή µερικά, χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση, χωρίς να 
ερευνηθεί το νόµιµο και βάσιµο ή µη της απαίτησης και χωρίς να αξιώσουµε δικαστική κρίση, 
παραιτούµενοι από τέτοιο δικαίωµα, µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 

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

Η εγγύηση που παρέχεται σύµφωνα µε τα παραπάνω ισχύει µέχρι την επιστροφή της 
εγγυητικής επιστολής σε εµάς.  

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι, το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών, που έχουν δοθεί στο 
∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 
των εγγυήσεων, που έχει καθορίσει το Υπουργείο Οικονοµικών στην Τράπεζά µας. 

Η παραπάνω εγγύηση, όπως και κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτή, διέπεται από 
τους Ελληνικούς νόµους, ενώ αρµόδια για την επίλυση των διαφορών, που τυχόν προκύψουν 
από αυτήν, είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. 

 


