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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

Μυτιλήνη, 14-12-2017 
Αρ. πρωτ.:76840 

Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη  
Πληροφορίες:  
Τηλ: 22513 50586 
 Fax: 22513 50578                                        
 

ΠΡΟΣ: Πίνακας αποδεκτών 

 

 

     

      

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ  

 
Έχοντας υπόψη: 

1. την υπ’  αριθ. πρωτ. 4229/13-6-2017  Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών 
που προέκυψαν λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που εκδηλώθηκε στο νησί μας στις 12-
6-2017, και την αρ. πρωτ. 8460/04-12-2017 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας, με την οποία δόθηκε παράταση κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως 
12-3-20178 

2. την αριθ. ΔΑΕΦΚ/οικ.4987/Α321/ΦΕΚ Β’ 3490/5-10-2017 απόφαση του Υπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών, σύμφωνα με την οποία αρμόδιος για την εναλλακτική διαχείριση του συνόλου 
των κατεδαφίσεων θεωρείται ο Δήμος Λέσβου,  

3. την αριθ. πρωτ. Δ26/οικ.2204/Β-Δ.20.11/30-11-2017 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών, περί δέσμευσης πίστωσης σε βάρος του ενάριθμου 2017ΣΕ06900000 της ΣΑΕ 
069 του ΠΔΕ 2017, 

4. την 854/2017 απόφαση του ΔΣ Λέσβου, περί αποδοχής της σχετικής πίστωσης, 
5. την 1395/2017 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Λέσβου, περί έγκρισης της 215/2017 μελέτης και 

τρόπου ανάθεσης της υπηρεσίας, 
6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και ειδικότερα του άρθρου 32 παρ. γ, του άρθρου 75, του άρθρου 

76, του άρθρου 79 παρ.2 και του άρθρου 84, 
 

     συνολικής  δαπάνης  213.900,00 € (με ΦΠΑ), με  την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 άρθρο 32 παρ. γ, λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης, οφειλομένης σε απρόβλεπτες καταστάσεις και 

 
καλεί 

 
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν σε σφραγισμένο φάκελο 
προσφορά, που θα περιέχει: 

1. Φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής, ως περιγράφονται στο Παράρτημα Α της 
παρούσας, 

Ο Δήμος Λέσβου, πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΦΥΛΑΞΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 12Ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017-  ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΟΥ »  
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2. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς, που θα περιέχει 
συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος Α της 
παρούσας, με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας τους. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρ. 68 του Ν. 3863/2010, οι εταιρείες παροχής 
υπηρεσιών φύλαξης, πρέπει να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της οικονομικής 
τους προσφοράς τα κάτωθι στοιχεία: 
α) Τον αριθμό των εργαζομένων. 
β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. 
γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι (στην οποία 
δεν θα δοθεί έκπτωση). 
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 οικονομική τους προσφορά πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού 
κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, των επιδομάτων και 
δώρων των φυλάκων και των αντικαταστατών τους, το κόστος Patrol αυτοκινήτων 
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών κτήσης, συντήρησης και καυσίμων περιπολίας, 
το κόστος εξοπλισμού και ατομικών μέσων προστασίας όπως ορίζεται από την 
νομοθεσία για τους φύλακες security και του εργολαβικού τους κέρδους πλέον ΦΠΑ 
24% και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, 
οφείλουν να επισυνάπτουν στην οικονομική προσφορά αντίγραφο της συλλογικής 
σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι και ανάλυση βάσει αυτής 
της μισθοδοσίας των εργαζομένων. 
Κάθε  προσφορά πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνη με τις προδιαγραφές και τις 
απαιτήσεις της παρούσας μελέτης. 
 

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της 

αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα 

αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα οδοποιίας και που 

είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων.  

 

Συγκεκριμένα:  

(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οφείλουν να κατέχουν την ειδική άδεια 

λειτουργίας  για υπηρεσία φύλαξης σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Ν. 

2518/1997 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Ν. 3707/2008)  

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

απαιτείται να διαθέτουν ανάλογη ειδική άδεια της παραγράφου (α). 
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(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν 

εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με 

την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  απαιτείται να διαθέτουν την 

ανάλογη ειδική άδεια της παραγράφου (α). 

 
 
Οι προσφορές θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου, έως την Τρίτη  19-12-2017 και 
ώρα 14:00  με την ένδειξη: «Προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέσβου – Υποβολή 
προσφοράς για το έργο με τίτλο: «ΦΥΛΑΞΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 12Ης ΙΟΥΝΙΟΥ 
2017 – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΟΥ ». 

 
Η κατάθεση προσφοράς από τον ενδιαφερόμενο συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη 
αποδοχή των όρων  των συμβατικών τευχών. 
 
Η υπηρεσία θα εκτελεστεί  σύμφωνα με την 215/2017 μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού , 
Οργάνωσης και Πληροφορικής. 
 
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με μοναδικό κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, με ποσοστά έκπτωσης ανά μονάδα, 
σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 5α.  
 
Μετά την απόφαση κατακύρωσης και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει 
να προσκομίσει τα δικαιολογητικά του που αναφέρονται στην Συγγραφή Υποχρεώσεων .  
 

 
                                                                                Ο Δήμαρχος Λέσβου  

    

           
                                          Γαληνός Σπυρίδων 

 
  
  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

αα Ονοματεπώνυμο 

1 Π. ΜΑΝΖΩΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 

2 G4S SECURSOLUTION S.A. 

3 GROUP CENTER HELLAS 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

«Φύλαξη στοιχείων προς επαναχρησιμοποίηση επικίνδυνα ετοιμόρροπων κτιρίων 
πληγέντων από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017 – Υπηρεσία φύλαξης χώρου » 

 
 
 

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, επί ποινή αποκλεισμού, για την κατάθεση της προσφοράς είναι:  
 

2. Παραστατικά εν ισχύ, από τα οποία να προκύπτει η ενασχόλησή τους ή η δυνατότητα ανάληψης και 

εκτέλεσης υπηρεσιών αναλόγων με τις ζητούμενες. (Αντίγραφο της άδειας  του άρθρου 2 του Ν. 

3707/2008  ΦΕΚ /Α/209/2008) 

3. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας εν ισχύ, 

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του 

Ν. 4412/16,  για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν 

από την διαδικασία σύναψης σύμβασης με τον Δήμο Λέσβου.  

5. Νομιμοποιητικά έγγραφα και έγγραφα εκπροσώπησης,  

6. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, 

7. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 

έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 

την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν 

έχουν εκδοθεί τέτοιες πράξεις σε βάρος του. 
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8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

«Φύλαξη στοιχείων προς επαναχρησιμοποίηση επικίνδυνα ετοιμόρροπων 

κτιρίων πληγέντων από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017- Υπηρεσία 
φύλαξης χώρου» 

 
 

ΟΚΟΙΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
Αφού έλαβα γνώση της διακήρυξης και αποδέχομαι τους όρους της  
 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΩ 
 

α/

α 
Περιγραφή Υπηρεσίας Ημέρες και Ώρες Ποσότητα 

Κόστος 

ανά μήνα 
Ποσό 

1 Φύλαξη στοιχείων προς 

επαναχρησιμοποίηση 
επικίνδυνα ετοιμόρροπων 
κτιρίων πληγέντων από το 

σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017  
Υπηρεσία φύλαξης χώρου 
(για το πρώτο τρίμηνο) 

Καθημερινά για 3 

μήνες , 24ωρη φύλαξη 

σε 3 βάρδιες (2 άτομα 

στην πρωινή βάρδια) 

Συμπεριλαμβάνονται 

Κυριακές & αργίες. 

3   

2 Φύλαξη στοιχείων προς 

επαναχρησιμοποίηση 
επικίνδυνα ετοιμόρροπων 

κτιρίων πληγέντων από το 
σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017  
Υπηρεσία φύλαξης χώρου 

Καθημερινά για 21 

μήνες , 24ωρη φύλαξη 

σε 3 βάρδιες (1 

άτομο/βάρδια) 

Συμπεριλαμβάνονται 

Κυριακές & αργίες. 

21   

   ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 Φ.Π.Α. (24%)  

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  

 
 
 
 

 …../…../2017  
 
 

  
        
        Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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