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ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τη φύλαξη του
κτιρίου επί της Λ. Αμαλίας 12 όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη :
1. Το Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01-02-95).
2. Το Ν. 2362/1995 «Περί δημόσιου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
247/Α/27.11.1995) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ
141/Α/17.8.2010) και το Ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ 14/Α/2.2.2012) και ισχύει.
3. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός προμηθειών του δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007).
4. Το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές
σχέσεις» (ΦΕΚ 115/Α/15-07-2010), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 24 του Ν. 3996/2011
(ΦΕΚ 170/Α/5.8.2011).
5. Τις με αριθμ. 31372/9.8.2010 και 30266/21.2.2011 διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης περί του τρόπου εφαρμογής του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010.
6. Το Ν. 2589/2000 «Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ 248/Α/2000) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την με αριθμ. 35130/739/9.8.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του
άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων,
παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (ΦΕΚ 1291/Β/11.8.2010) για την προμήθεια προϊόντων με συνοπτική
διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.
8. Την με αριθμ. 30440/8-5-2006 εγκύκλιο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, όπως αυτή
συμπληρώθηκε με την 31262/16-11-2006 εγκύκλιο του ιδίου Υπουργείου σχετικά με τις Συμβάσεις του
Δημοσίου με εταιρείες SECURITY και συνεργεία Καθαριότητας.
9. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ112/Α/13-7-2010).
10. Το Ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα Τουρισμού» (ΦΕΚ
187/Α/11.10.2004).
11. Το Π.Δ. 149/2005 «Οργανισμός του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 211/A/22.8.2005).
12. Το Π.Δ. 85/21.6.2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ
141/Α/21.6.2012) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 98/9.8.2012 «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών (Α’/141)»» (ΦΕΚ 160/Α/10.8.2012).
13. Το Π.Δ. 86/21.6.2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ
141/Α/21.6.2012).
14. Την υπ’ αριθμ.10694/2012 Κ.Υ.Α. του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Τουρισμού «Διορισμός Γενικού
Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 353/ΥΟΔΔ/26.7.2012).
15. Την υπ΄ αριθμ. 11097/3.8.2012 «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με Εντολή Υπουργού» στο Γενικό
Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού, στον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής και
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Οργάνωσης, στον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Επενδύσεων και Ανάπτυξης και στον Προϊστάμενο
Διεύθυνσης Οικονομικού του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 2259/Β/6.8.2012).
16. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 12779/18.9.2012 (ΑΔΑ: Β4Θ1ΟΟ-Ρ1Θ) απόφαση της Υπουργού Τουρισμού αναφορικά με
την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη υποχρεώσεων για το έτος 2013.
17. Την ανάγκη φύλαξης των χώρων του κτιρίου επί της Λ. Αμαλίας 12 όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες του
Υπουργείου Τουρισμού, για σοβαρούς λόγους ασφαλείας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την προκήρυξη διαγωνισμού με συνοπτικές διαδικασίες (πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός) με σφραγισμένες
προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη φύλαξη του κτιρίου επί της Λ. Αμαλίας 12 όπου
στεγάζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 έως 31-12-2013,
σύμφωνα με τους γενικούς όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές (Παραρτήματα Α’ και Β’) που αποτελούν
αναπόσπαστα μέρη της παρούσας.
1. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (55.000,00€),
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0873, με ειδικό φορέα 21/120, του
Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Τουρισμού του οικονομικού έτους 2013.
2. Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του εν λόγω
διαγωνισμού, που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό, στο Υπουργείο Τουρισμού επί της Λ. Αμαλίας 12, ΤΚ 10557,
Αθήνα, στις 4 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο
διαδίκτυο και συγκεκριμένα στις ιστοσελίδες diavgeia.gov.gr, www.gnto.gr, στον πίνακα ανακοινώσεων του
Υπουργείου και σε κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. Προσφορά μπορεί να υποβληθεί μέχρι την προηγούμενη
εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2012.
3. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που θεωρούνται αναπόσπαστο
μέρος της προκήρυξης αυτής και τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός προμηθειών του δημοσίου» (ΦΕΚ
150/Α/10-7-2007).
• Γενικοί όροι πρόχειρου διαγωνισμού ……….……………….……..ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
• Τεχνικές Προδιαγραφές ………………..……….….…………….....ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
• Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών .…………...……………….....ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
• Υπόδειγμα συμβάσεως ………………………………………...…...ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
4. Αντίγραφα της παρούσας καθώς και σχετικές πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ζητούν όλες τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα Συμβάσεων Προμηθειών και Περιουσίας του Υπουργείου Τουρισμού (Λ.
Αμαλίας 12, ΤΚ 10557, τηλ. 2103736145).
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΙΑΣΚΟΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.:
1. Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης
2. Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού
ΚΟΙΝ.:
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- Γραφείο Γενικής Δ/νσης Τουριστικής Πολιτικής και Οργάνωσης
Εσωτερική Διανομή
- Δ/νση Οικονομικού - Γραμματεία
- Τμήμα Συμβάσεων Προμηθειών και Περιουσίας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
«ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης είναι η επιλογή αναδόχου για την φύλαξη του κτιρίου επί της Λ. Αμαλίας
12 όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 έως 31-122013, με δυνατότητα παράτασης αυτού του διαστήματος, κατόπιν συμφωνίας και των δύο συμβαλλομένων μερών,
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
Ειδικότερα η παροχή υπηρεσιών είναι η φύλαξη του κτιρίου επί της Λ. Αμαλίας 12, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες
του Υπουργείου Τουρισμού, με έναν (1) ένστολο φύλακα ανά βάρδια από Δευτέρα έως και Κυριακή από τις 06:00
έως τις 22:00.
Οι συμμετέχοντες έχουν την υποχρέωση να προσφέρουν μία (1) πλήρη λύση απολύτως σύμφωνη με τα ανωτέρω.
Προσφορές στις οποίες θα προτείνονται εναλλακτικές λύσεις θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Επισημαίνεται ότι αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες (άρθρο 14 του Π.Δ.
118/07)
Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
1. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:
• Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί που ασχολούνται και λειτουργούν
νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με επάγγελμα σχετικό με το διαγωνιζόμενο αντικείμενο των υπηρεσιών, το
έτος κατά το οποίο διενεργείται ο διαγωνισμός.
• Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινές προσφορές, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7
του Π.Δ. 118/07.
• Κοινοπραξίες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.
2. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:
• Όσοι δεν ασκούν το επάγγελμα όπως ορίζεται παραπάνω.
• Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις
συμβατικές τους υποχρεώσεις.
• Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες ή παροχή υπηρεσιών δημοσίου με απόφαση του αρμόδιου
φορέα.
• Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. κατ’ εφαρμογή του άρθρου 68 του Ν. 3863/10
(ΦΕΚ 115/Α)
• Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις.
• Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
ΑΡΘΡΟ 2 : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει μέσα στον φάκελο, μαζί με την
προσφορά του, τα ακόλουθα δικαιολογητικά συμμετοχής:
α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης
δαπάνης με το Φ.Π.Α. ύψους δύο χιλιάδων και επτακοσίων πενήντα ευρώ (2750,00€) σύμφωνα με το άρθρο 25 του
Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α).
β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α), όπως εκάστοτε ισχύει με
θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία:
1. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού.
2. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:
- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο
- δεν έχουν καταδικασθεί βάσει αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1
του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, δηλ. της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δεν έχουν καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που
έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση και η οποία διαπιστώνει
αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή
- δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό,
αναστολή εργασιών ή άλλη ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από τις
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διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντα, όπως επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση ή εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη
διαδικασία.
- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2
του άρθρου 6 του Π. 118/2007
- δεν έχουν υποπέσει σε παράπτωμα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο Β2 του άρθρου 1 της παρούσας
προκήρυξης
- Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (101/Α), 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).
β. Εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την
προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
ΑΡΘΡΟ 3: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Α. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές πρέπει:
α) Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει
αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
β) Να αναφέρουν την τιμή της προσφοράς αριθμητικά και ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α., υποχρεωτικά επίσης θα
αναφέρουν το ποσοστό Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγεται η εν λόγω προσφορά. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος
Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.
γ) Να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ).
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον
προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει
και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που
την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.
Β. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι φάκελοι των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την ΕΠΩΝΥΜΙΑ, την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ,
FAX & Ε-ΜΑΙL του ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ καθώς επίσης και την ένδειξη:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Λ. Αμαλίας 12, Αθήνα Τ.Κ. 10557
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αρ. …………… «Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για
τη φύλαξη του κτιρίου επί της Λ. Αμαλίας 12 όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού»
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. : ………/2012
- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: ………………….
Οι Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα
καθορίζονται στην παρούσα Προκήρυξη. Προσφορά μπορεί να υποβληθεί και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή
που θα απευθύνεται στο Υπουργείο Τουρισμού, Λ. Αμαλίας 12, Αθήνα Τ.Κ. 10557 και που θα προορίζεται για την
αρμόδια Επιτροπή με τις ίδιες κατά τα παραπάνω ενδείξεις. Όλες οι προσφορές ακόμα και αυτές που θα υποβληθούν
ταχυδρομικά, θα ληφθούν υπόψη μόνο αν φθάσουν στην Επιτροπή την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της
διενέργειας του διαγωνισμού, διαφορετικά δεν θα ληφθούν υπόψη.
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού, δύο (2) επί μέρους, ανεξάρτητους,
σφραγισμένους φακέλους. Τα δικαιολογητικά και τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, όπως
κατατάσσονται στις ομάδες που αναφέρονται στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά – Τεχνική Προσφορά». Τα
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης
μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Στην οικονομική προσφορά πρέπει, με ποινή
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αποκλεισμού, να εξειδικεύονται σε χωριστό κεφάλαιο, σύμφωνα με το άρθρο 68, παρ.1 του Ν. 3863/2010, τα εξής
στοιχεία:
α) Ο αριθμός των εργαζομένων.
β) Οι ημέρες και οι ώρες εργασίας.
γ) Η συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι.
δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων.
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους,
των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ δημοσίου και τρίτων κρατήσεων.
Πρόσθετα οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας, στην οποία
υπάγονται οι εργαζόμενοι και ανάλυση βάσει αυτής της μισθοδοσίας των εργαζομένων.
Στη σύμβαση που θα υπογράψει η ανάδοχος θα περιλαμβάνονται τα ανωτέρω στοιχεία (α) έως (ε) καθώς και ειδικός
όρος για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας
και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 4 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στο Υπουργείο
Τουρισμού επί της Λ. Αμαλίας 12, Αθήνα, Τ.Κ. 10557.
ΑΡΘΡΟ 4 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Οι εγγυήσεις αν δεν είναι
διατυπωμένες στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα
καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με τον Φ.Π.Α.
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που θα υπογράψει η Ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να καταθέσει
εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας της παροχής, χωρίς Φ.Π.Α.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π.. 118/2007. Επισημαίνεται ότι η εγγυητική επιστολή
θα πρέπει να περιέχει επακριβώς το σύνολο των όρων που αναφέρονται στο υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ΄
και να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς. Στην περίπτωση
ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
μελών της ένωσης.
ΑΡΘΡΟ 5: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή της αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Π.Δ. 118/2007 με τακτικό
χρηματικό ένταλμα, που θα εκδίδει η Υπηρεσία στο όνομα του δικαιούχου, κάθε μήνα κατόπιν της υποβολής του
ανάλογου παραστατικού που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες έκαστου μήνα.
Η αρμόδια επιτροπή για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών θα συντάσσει κάθε μήνα σχετικό πρακτικό καλής
εκτέλεσης των υπηρεσιών, το οποίο θα διαβιβάζει στη Διεύθυνση Διοικητικού - Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και
στη Διεύθυνση Οικονομικού – Τμήμα Συμβάσεων, Προμηθειών και Περιουσίας για την πληρωμή της αναδόχου με
φροντίδα του εν λόγω Τμήματος.
ΑΡΘΡΟ 6: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Η Παροχή Υπηρεσιών της φύλαξης χώρων του κτιρίου επί της Λ. Αμαλίας 12 όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες του
Υπουργείου Τουρισμού θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη, με όσα θα περιληφθούν στη
σύμβαση, με τις επί μέρους εντολές - οδηγίες της αρμόδιας επιτροπής και με τις διατάξεις περί προμηθειών του
δημοσίου.
Σε περιπτώσεις που παρατηρείται μη ικανοποιητική ανταπόκριση του αναδόχου στην εκτέλεση παροχής των από τη
σύμβαση προβλεπομένων υπηρεσιών η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης,
καθώς και κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής του.
Αν η ανάδοχος διακόψει (χωρίς τη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής) το έργο, πριν την ημερομηνία λήξεως του
χρόνου σύμβασης, υποχρεούται στην καταβολή ποινικής ρήτρας ημερησίως για κάθε ημέρα διακοπής και μέχρι την
ημερομηνία λήξεως της σύμβασης, ίσης με το 1/30 της μηνιαίας αμοιβής του.
Στη σύμβαση που θα συνάψει το Υπουργείο Τουρισμού με την ανάδοχο θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία α' έως στ'
του άρθρου 68, παρ.1 του Ν. 3863/2010 καθώς και ειδικός όρος για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και
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ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του
επαγγελματικού κινδύνου.
Όταν η υπηρεσία ή η αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης καλής εκτέλεσης του έργου του καθαρισμού,
διαπιστώνουν παραβάσεις όλων των όρων κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η σύμβαση καταγγέλλεται.
Μετά την καταγγελία, τα δικαιώματα του αναδόχου που απορρέουν από τη σύμβαση δεν ικανοποιούνται,
καταβάλλονται, όμως, από τον αποδέκτη των υπηρεσιών οι αποδοχές στους εργαζόμενους και αποδίδονται οι
ασφαλιστικές τους εισφορές.
Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της σύμβασης μεταφερθούν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού σε άλλο
κτίριο, η σύμβαση θα λύεται αζημίως για το δημόσιο.
ΑΡΘΡΟ 7: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, η Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το Υπουργείο
Τουρισμού, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του σχετικά με την εκτέλεση του
έργου.
2. Η Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνη υπεύθυνη για την τήρηση της ισχύουσας εργατικής και
ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας του απασχολούμενου από αυτήν
προσωπικού και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
3. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους από το απασχολούμενο από αυτήν
προσωπικό, υποχρεούται μόνη αυτή προς αποκατάστασή της.
4. Απαγορεύεται η εκχώρηση από την Ανάδοχο του έργου σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και
δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτής και του Υπουργείου Τουρισμού.
5. Οι πάσης φύσεως αποδοχές καθώς και ασφαλιστικές εισφορές του απασχολούμενου προσωπικού βαρύνουν
αποκλειστικά την Ανάδοχο.
6. Μισθός, επιδόματα άδειας, δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και λοιπές εργοδοτικές εισφορές βαρύνουν την
ανάδοχο.
7. Η Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνη, για κάθε ζημία ή βλάβη που θα προκληθεί από εργατικό ή μη ατύχημα
στο προσωπικό που απασχολεί για την υλοποίηση του συμβατικού έργου.
8. Η Ανάδοχος θα δεσμευθεί ότι σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της σύμβασης μεταφερθούν οι υπηρεσίες του
Υπουργείου Τουρισμού σε άλλο κτίριο, η σύμβαση θα λύεται αζημίως για το δημόσιο.
ΑΡΘΡΟ 8: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, η Ανάδοχος θα αναλάβει την
υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή
πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του. Επίσης θα
αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται με το έργο που
θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Υπουργείου Τουρισμού.
ΑΡΘΡΟ 9: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Η Ανάδοχος του έργου και το Υπουργείο Τουρισμού θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν
θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.
Για κάθε διαφωνία που θα ανακύψει σχετικά με την παρούσα προκήρυξη ή την σύμβαση που θα υπογραφεί, καθώς
και με την εκτέλεση αυτής, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Λ. ΑΜΑΛΙΑΣ 12
1. Η φύλαξη του κτιρίου επί της Λ. Αμαλίας 12, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού θα είναι
16ωρη από Δευτέρα έως Κυριακή από τις 06:00 έως 22:00, με έναν ένστολο φύλακα ανά βάρδια.
2. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα στην τεχνική προσφορά του:
- ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας και
- ότι συνέταξε την προσφορά του, αφού προέβη σε αυτοψία του προς φύλαξη χώρου.
3. Η τιμή που θα προσφερθεί θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και πρέπει να περιλαμβάνει το καθαρό ποσό
με αναγραφή του ποσοστού Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στις παρεχόμενες υπηρεσίες φύλαξης.
4. Το προσωπικό της εταιρείας θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εκτέλεση των
καθηκόντων του (φακό, επικοινωνιακά συστήματα, βιβλία εισόδου-εξόδου, αναφορές φύλακα κλπ.). Επίσης θα πρέπει
να είναι πάντα σε συνεχή επικοινωνία με το επιχειρησιακό κέντρο της εταιρείας για την επίλυση κάθε προβλήματος.
5. Ο σχεδιασμός, η μελέτη και η εφαρμογή μέτρων ασφαλείας, θα πρέπει να στηρίζεται στις πιο αυστηρές διεθνείς
προδιαγραφές και να λειτουργεί στα πλαίσια της Ελληνικής Νομοθεσίας έχοντας άδεια λειτουργίας ιδιωτικής
επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας του κλάδου Ασφάλειας και
τάξης.
6. Ο φύλακας πρέπει να ελέγχει και να καταγράφει σε ειδικό βιβλίο τα στοιχεία και την ώρα εισόδου - εξόδου των
πολιτών στο κτήριο.
7. Το προσωπικό κατά τον χρόνο εργασίας του να φέρει υποχρεωτικά την καθορισμένη στολή με ενδείξεις για τα
καθήκοντα που εκτελεί καθώς και τα είδη εξάρτησης της εταιρείας.
8. Το απασχολούμενο προσωπικό θα πρέπει να τυγχάνει και της έγκρισης της υπηρεσίας. Ειδικότερα η υπηρεσία έχει το
δικαίωμα να ζητήσει εφόσον κρίνει αναγκαίο αντικατάσταση αυτού.
9. Το προσωπικό θα πρέπει να έχει εκτός από την κατά νόμο άδεια εργασίας, ήθος, ευπρεπή εμφάνιση και ευγενή τρόπο
συμπεριφοράς. Είναι επιθυμητή η γνώση θεμάτων που έχουν σχέση με πυρασφάλεια, πυρόσβεση, αντιμετώπιση
κινδύνων από ηλεκτρικό ρεύμα ή διαρροή νερού και παροχή πρώτων βοηθειών.
10. Η ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αναθέσει το σύνολο ή τμήμα της σύμβασης σε τρίτους. Σε περίπτωση παράβασης
του όρου αυτού η υπηρεσία έχει δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή σε κάθε τρίτο.
11. Η ανάδοχος αναλαμβάνει κάθε ευθύνη και καθίσταται μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη για οποιεσδήποτε φθορές ή
ζημίες που προξένησε ο ίδια ή το προσωπικό της κατά την εκτέλεση της παροχής των υπηρεσιών φύλαξης. Τυχόν
ζημιές που θα προκληθούν στις κτιριακές εγκαταστάσεις ή στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή και σε λοιπές μηχανές
γραφείου βαρύνουν την ανάδοχο.
12. Η ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους ισχύοντες νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις ή αστυνομικές
διατάξεις περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων για όλο το απασχολούμενο προσωπικό στην ανατιθέμενη
υπηρεσία και είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί στο
προσωπικό του.
13. Η ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλίσει το απασχολούμενο, για την παροχή υπηρεσίας, προσωπικό με πλήρη
κοινωνική ασφάλιση και να τηρεί όλους τους ελληνικούς νόμους τους σχετικούς με την εργασία (εργατική νομοθεσία)
και τις διατάξεις για ακριβές ωράριο εργασίας, κοινωνικών παροχών, αποζημιώσεων, φόρων κλπ. και ευθύνεται δε
μόνη και αποκλειστικά έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από τα
παραπάνω.
14. Σε περίπτωση ασθένειας ή άλλης εκτός προγράμματος ανάγκης αντικατάστασης του προσωπικού, αυτή θα γίνεται
μόνο από προσωπικό που ήδη είναι εκπαιδευμένο στη φύλαξη κτηρίων.
15. Το προσωπικό θα πρέπει να έχει άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
ασφαλείας (Ν. 2518/97 ΦΕΚ 164/Α/1997)
Προκειμένου να διαπιστωθεί η συμφωνία των ιδιοτήτων των υπηρεσιών με τους όρους των παρουσών τεχνικών
προδιαγραφών διενεργείται έλεγχος από την Επιτροπή Παραλαβής και έχει σκοπό την εξακρίβωση της συμφωνίας
των παρεχόμενων υπηρεσιών με τους όρους της σύμβασης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΓ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας.................................................................................
Ημερομηνία έκδοσης................... Κατάστημα............................................. Ευρώ ..........................
Προς:
Υπουργείο Τουρισμού
Διεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα Συμβάσεων, Προμηθειών και Περιουσίας,
Λ. Αμαλίας 12, ΤΚ 10557, Αθήνα.
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ’ αριθμ. ................., για .......................Ευρώ.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των .............
Ευρώ υπέρ της Εταιρείας ................................ Δ/νση ........, ΑΦΜ................... δια τη συμμετοχή της εις τον
διενεργούμενο πρόχειρο διαγωνισμό για την φύλαξη του κτιρίου επί της Λ. Αμαλίας 12 όπου στεγάζονται οι
Υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού, για τις ανάγκες του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με την
αριθμ. Πρωτ. ............................... 2012 προκήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες
υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της καθώς και για τυχόν επαναλήψεις του
διαγωνισμού.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος
μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες
από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ................................................
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
- Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι τέσσερις (4) μήνες, όπως σχετικά αναφέρεται
στην Προκήρυξη.
- Βεβαιούνται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο δημόσιο
και ΝΠ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας.................................................................................
Ημερομηνία έκδοσης................... Κατάστημα............................................. Ευρώ ..........................
Προς το
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Διεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα Συμβάσεων, Προμηθειών και Περιουσίας,
Λ. Αμαλίας 12, ΤΚ 10557, Αθήνα.
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπ’ αριθμ. ................., για .......................Ευρώ.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των …...
Ευρώ υπέρ της Εταιρείας ........Δ/νση ......ΑΦΜ.............. για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της
σύμβασης που υπέγραψε με το Υπουργείο Τουρισμού, για την φύλαξη του κτιρίου επί της Λ. Αμαλίας 12
όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες του, σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. .......... 2012 προκήρυξή σας και το
οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας …………ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς,
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ................................................
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο δημόσιο και ΝΠ,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί
από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Δ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Λ. ΑΜΑΛΙΑΣ 12, ΑΘΗΝΑ.
ΣΥΜΒΑΣΗ Νο …..
Στην Αθήνα σήμερα, ….., στο κτήριο της οδού Αμαλίας 12 στο Σύνταγμα, στο οποίο εδρεύει το
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, μεταξύ των συμβαλλομένων μερών:
1. Του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, το οποίο εδρεύει στην οδό Λ. Αμαλίας 12, ΤΚ 10557, Αθήνα, με Α.Φ.Μ.:
997417873, Δ.Ο.Υ.: Δ’ Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Γενικό
Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11097/3.8.2012 «Μεταβίβαση δικαιώματος
υπογραφής «Με Εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού, στον Προϊστάμενο
Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής και Οργάνωσης, στον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Επενδύσεων
και Ανάπτυξης και στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Οικονομικού του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ
2259/Β/6.8.2012) και
2. Της εταιρείας με την επωνυμία ……….. και τον διακριτικό τίτλο ………, η οποία εδρεύει ……. και στην οδό
…….., με ΑΦΜ ……… και ΔΟΥ ………., και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον
………, δυνάμει του Καταστατικού της (αριθμ. Καταχώρησης ……..) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφεξής
καλούμενης χάριν συντομίας «Ανάδοχος».
Αφού έλαβαν υπόψη :
1. Την με αρ. ……… απόφαση προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τη φύλαξη του
κτιρίου επί της Λ. Αμαλίας 12 Σύνταγμα όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού για το
χρονικό διάστημα από 1.1.2013 έως 31.12.2013.
2. Την αριθμ. πρωτ. ………….. απόφαση του Γενικού Γραμματέα Τουρισμού, με την οποία κατακυρώθηκε το
αποτέλεσμα του παραπάνω διαγωνισμού στην εταιρεία ………….., η οποία εδρεύει στην …… και στην οδό
……, με Α.Φ.Μ. ……. και ΔΟΥ ……Αθηνών.
3. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 12779/18.9.2012 (ΑΔΑ: Β4Θ1ΟΟ-Ρ1Θ) απόφαση της Υπουργού Τουρισμού αναφορικά με
την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη υποχρεώσεων για το έτος 2013
Συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαίως δεκτά τα εξής:
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΑΘΕΣΗ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Με την παρούσα σύμβαση η Ανάδοχος αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου επί της Λ.
Αμαλίας 12, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια από την
1.1.2013 έως την 31.12.2013, με δυνατότητα παράτασης αυτής κατόπιν συμφωνίας και των δύο συμβαλλομένων
μερών, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

10

ΑΔΑ: Β4ΣΠΟΟ-5Θ0

ΑΡΘΡΟ 2
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Οι παρεχόμενες εργασίες φύλαξης είναι σύμφωνες με την τεχνική προσφορά του αναδόχου και τους όρους της
αριθμ. Πρωτ. ……… προκήρυξης και θα πραγματοποιούνται όπως περιγράφονται παρακάτω:
Η φύλαξη του κτιρίου επί της Λ. Αμαλίας 12, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού θα είναι
16ωρη καθημερινά από Δευτέρα έως και Κυριακή από τις 06:00 έως 22:00, με έναν ένστολο φύλακα ανά βάρδια.
Η Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνη υπεύθυνη για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και
ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του
επαγγελματικού κινδύνου όπως αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/15-07-2010).
Ο σχεδιασμός, η μελέτη και η εφαρμογή μέτρων ασφαλείας πρέπει να στηρίζεται στις πιο αυστηρές διεθνείς
προδιαγραφές και να λειτουργεί στα πλαίσια της Ελληνικής Νομοθεσίας έχοντας πάντα σε ισχύ την άδεια λειτουργίας
ιδιωτικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
Το προσωπικό της εταιρείας πρέπει να είναι εφοδιασμένο με τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εκτέλεση των
καθηκόντων του (φακό, επικοινωνιακά συστήματα, βιβλία εισόδου-εξόδου, αναφορές φύλακα κλπ.). Επίσης πρέπει
να είναι πάντα σε συνεχή επικοινωνία με το επιχειρησιακό κέντρο της εταιρείας για την επίλυση κάθε προβλήματος.
Ο φύλακας πρέπει να ελέγχει και να καταγράφει σε ειδικό βιβλίο τα στοιχεία και την ώρα εισόδου - εξόδου των
πολιτών στο κτήριο.
Το προσωπικό θα πρέπει να έχει εκτός από την κατά νόμο άδεια εργασίας, ήθος, ευπρεπή εμφάνιση και ευγενή τρόπο
συμπεριφοράς. Είναι επιθυμητή η γνώση θεμάτων που έχουν σχέση με πυρασφάλεια, πυρόσβεση, αντιμετώπιση
κινδύνων από ηλεκτρικό ρεύμα ή διαρροή νερού και παροχή πρώτων βοηθειών.
Η ανάδοχος αναλαμβάνει κάθε ευθύνη και καθίσταται μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη για οποιεσδήποτε φθορές ή
ζημίες που προξένησε ο ίδιος ή το προσωπικό της κατά την εκτέλεση της παροχής των υπηρεσιών φύλαξης. Τυχόν
ζημιές που θα προκληθούν στις κτιριακές εγκαταστάσεις ή στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή και σε λοιπές μηχανές
γραφείου βαρύνουν την ανάδοχο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που θα προκληθεί σε τρίτους από
το απασχολούμενο από αυτήν προσωπικό, υποχρεούται μόνη αυτή προς αποκατάστασή της.
Το απασχολούμενο προσωπικό θα πρέπει να τυγχάνει και της έγκρισης της υπηρεσίας. Ειδικότερα η υπηρεσία έχει το
δικαίωμα να ζητήσει εφόσον κρίνει αναγκαίο αντικατάσταση αυτού.
Η ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αναθέσει το σύνολο ή τμήμα της σύμβασης σε τρίτους. Σε περίπτωση παράβασης
του όρου αυτού η υπηρεσία έχει δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή σε κάθε τρίτο.
Η ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους ισχύοντες νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις ή αστυνομικές
διατάξεις περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων για όλο το απασχολούμενο προσωπικό στην ανατιθέμενη
υπηρεσία και είναι αποκλειστικά και μόνη υπεύθυνη ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί στο
προσωπικό της.
Η ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλίσει το απασχολούμενο, για την παροχή υπηρεσίας, προσωπικό με πλήρη
κοινωνική ασφάλιση και να τηρεί όλους τους ελληνικούς νόμους τους σχετικούς με την εργασία (εργατική
νομοθεσία) και τις διατάξεις για ακριβές ωράριο εργασίας, κοινωνικών παροχών, αποζημιώσεων, φόρων κλπ. και
ευθύνεται δε μόνη και αποκλειστικά έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει
από τα παραπάνω.
Σε περίπτωση ασθένειας ή άλλης εκτός προγράμματος ανάγκης αντικατάστασης του προσωπικού, αυτή θα γίνεται
μόνο από προσωπικό που ήδη είναι εκπαιδευμένο στη φύλαξη κτηρίων.
Το προσωπικό θα πρέπει να έχει :
- Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (Ν. 2518/97,
ΦΕΚ 154/Α/21.8.1997)
- Κατά τον χρόνο εργασίας του να φέρει υποχρεωτικά την καθορισμένη στολή και τα είδη εξάρτησης της εταιρείας.
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει την τήρηση των ανωτέρω τεχνικών προδιαγραφών με ελέγχους που διενεργεί.
Προκειμένου να διαπιστωθεί η καλή εκτέλεση των παρεχομένων υπηρεσιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
σύμβασης θα διενεργούνται έλεγχοι από την επιτροπή ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και παρακολούθησης των
παρεχομένων υπηρεσιών καθαρισμού, που έχει συσταθεί με την αριθμ. Πρωτ. ……….. απόφαση.
Η Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέτει στην Διεύθυνση Διοικητικού – Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας στο τέλος κάθε
μήνα πίνακα του προσωπικού που θα εργασθεί τον επόμενο.
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, η Ανάδοχος πρέπει να συνεργάζεται στενά με το Υπουργείο Τουρισμού,
υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου.
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Η Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά και μόνη υπεύθυνη για την τήρηση της ισχύουσας εργατικής
νομοθεσίας, και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας του απασχολούμενου από αυτή προσωπικού και πρόληψης
του επαγγελματικού κινδύνου.
Απαγορεύεται η εκχώρηση από την Ανάδοχο του έργου σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων
που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση.
Οι πάσης φύσεως αποδοχές καθώς και ασφαλιστικές εισφορές του απασχολούμενου προσωπικού βαρύνουν
αποκλειστικά την Ανάδοχο.
Η Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνη, για κάθε ζημιά ή βλάβη που θα προκληθεί από εργατικό ή μη ατύχημα
στο προσωπικό που απασχολεί για την υλοποίηση του συμβατικού έργου.
Η Ανάδοχος δεσμεύεται ότι σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της σύμβασης μεταφερθούν οι υπηρεσίες του
Υπουργείου Τουρισμού σε άλλο κτίριο, η σύμβαση θα λύεται αζημίως για το Δημόσιο.
ΑΡΘΡΟ 3
ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο πρώτος των συμβαλλομένων θα καταβάλει στην ανάδοχο για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου του
Υπουργείου Τουρισμού, για το χρονικό διάστημα από 1.2.2013 έως 31.12.2013, το ποσό των …………., πλέον
Φ.Π.Α. 23% ποσού ……., ήτοι συνολικά το ποσό των ………. για την παραπάνω υπηρεσία, σε δώδεκα ισόποσες
μηνιαίες δόσεις.
Οι νόμιμες κρατήσεις επί του ποσού της προσφοράς των …. βαρύνουν την ανάδοχο, ενώ ο Φ.Π.Α. βαρύνει το
Δημόσιο.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0873, με ειδικό φορέα 21/120 του Τακτικού Προϋπολογισμού του
Υπουργείου Τουρισμού του οικονομικού έτους 2013.
Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής θα υπογράφει κάθε μήνα πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και
παρακολούθησης των παρεχομένων υπηρεσιών, το οποίο θα διαβιβάζει σε τρία (3) τρία αντίτυπα στο Τμήμα
Συμβάσεων Προμηθειών και Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικού, για την πληρωμή της αναδόχου.
Η πληρωμή της αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Π.Δ 118/2007 με τακτικό
χρηματικό ένταλμα, που θα εκδίδει η Υπηρεσία στο όνομα του δικαιούχου κάθε μήνα, κατόπιν της υποβολής των
κάτωθι δικαιολογητικών:
1. Τιμολόγιο που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες έκαστου μήνα, μετά την οριστική ποσοτική ποιοτική παραλαβή και
παρακολούθηση των παρεχομένων υπηρεσιών φύλαξης από την αρμόδια επιτροπή.
2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
3. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ΙΚΑ για τους εργαζομένους και του Ταμείου στο οποίο ασφαλίζεται
η Ανάδοχος.
4. Υπεύθυνη δήλωση του παρέχοντα υπηρεσίες της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε
ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνονται ονομαστικά τα άτομα που εργάστηκαν στην
καθαριότητα τον μήνα για τον οποίο δικαιούται αμοιβή, ότι καταβλήθηκαν σε αυτά οι νόμιμες αποδοχές, ότι
καταβλήθηκαν οι υποχρεωτικές εισφορές ασφάλισης αυτών στο ΙΚΑ ή σε άλλο ασφαλιστικό φορέα και ότι έγινε
εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και
ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
5. Κατάσταση του απασχολούμενου προσωπικού, θεωρημένη αρμοδίως.
ΑΡΘΡΟ 4
ΕΓΓΥΗΣΗ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Για την καλή εκτέλεση του έργου η Ανάδοχος κατέθεσε στην Υπηρεσία μας την αριθμ. ……… εγγυητική
επιστολή ποσού …….. που εκδόθηκε την …… από την ……..
Η παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου επί της Λ. Αμαλίας 12, όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες του
Υπουργείου Τουρισμού, θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. ……. προκήρυξη, στην παρούσα
σύμβαση καθώς και με τις επί μέρους εντολές - οδηγίες της αρμόδιας επιτροπής. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί
μη ικανοποιητική ανταπόκριση του αναδόχου στην εκτέλεση παροχής των από τη σύμβαση προβλεπομένων
υπηρεσιών ή μη τήρηση των προβλεπόμενων ωρών εργασίας ή αθέτηση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης αυτής το
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Υπουργείο Τουρισμού διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης, καθώς και κατάπτωσης της
εγγυητικής επιστολής της.
Αν η Ανάδοχος διακόψει (χωρίς τη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής) το έργο, πριν την ημερομηνία λήξεως του
χρόνου σύμβασης, υποχρεούται στην καταβολή ποινικής ρήτρας ημερησίως για κάθε ημέρα διακοπής και μέχρι την
ημερομηνία λήξεως της σύμβασης, ίσης με το 1/30 της μηνιαίας αμοιβής του.
ΑΡΘΡΟ 5
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Η Ανάδοχος του έργου και το Υπουργείο Τουρισμού θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που
τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. Για κάθε διαφωνία που θα
ανακύψει σχετικά με την παρούσα σύμβαση, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.
2. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.2362/1995, του Ν.2286/1995, του Ν.3863/2010 του Π.Δ.
118/2007 και της 30440/8-5-2006 εγκυκλίου του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, όπως αυτή
συμπληρώθηκε με την 31262/16-11-2006 εγκύκλιο του ιδίου Υπουργείου, των οποίων η Ανάδοχος έλαβε γνώση και
αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα, τα οποία αφού υπογράφτηκαν νόμιμα, κάθε
συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα, ενώ το τρίτο θα διαβιβαστεί στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης
Διοικητικού για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της παρούσας.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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