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1. ΣΕΧΝΙΚΘ ΖΚΘΕΘ 

Σφμφωνα με το άρκρο 75 παρ.1 του ν.3463/2006, οι δθμοτικζσ και κοινοτικζσ αρχζσ διευκφνουν 

και ρυκμίηουν όλεσ τισ τοπικζσ υποκζςεισ, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ επικουρικότθτασ και τθσ 

εγγφτθτασ , με ςτόχο τθν προςταςία, τθν ανάπτυξθ και τθν ςυνεχι βελτίωςθ των ςυμφερόντων και 

τθσ ποιότθτασ ηωισ τθσ τοπικισ κοινωνίασ, ενϊ με το άρκρο 178, του ιδίου νόμου, οι Διμοι και οι 

Κοινότθτεσ οφείλουν να διατθροφν, να προςτατεφουν και να διαχειρίηονται τθν κάκε είδουσ 

περιουςία τουσ με τρόπο επιμελι και αποδοτικό. 

Στο χϊρο του αμαξοςταςίου τθσ Δ/νςθσ Κακαριότθτασ & Ανακφκλωςθσ του Διμου 

παρατθροφνται αρκετά ςυχνά παραβατικζσ ενζργειεσ (απόπειρεσ βανδαλιςμοφ, κλοπζσ κ.λπ.) και δεν 

υπάρχει τρόποσ ελζγχου και αποτελεςματικισ φφλαξθσ του χϊρου, μίασ και ο Διμοσ δεν διακζτει 

προςωπικό για φφλαξθ (δεν προβλζπεται ςτον οργανιςμό κζςεισ φυλάκων κτθριακϊν 

εγκαταςτάςεων). Η πλζον ικανοποιθτικι λφςθ είναι θ ανάκεςθ τθσ φφλαξθσ του παραπάνω χϊρου ςε 

ιδιϊτθ, ο οποίοσ κα ζχει τα απαιτοφμενα από το νόμο προςόντα, με 8ωρεσ βάρδιεσ, ενόσ ατόμου ςε 

24ωρθ βάςθ. 

Ρροσ τθν κατεφκυνςθ αυτι, ςυντάχκθκε θ παροφςα μελζτθ που αφορά τθν παροχι υπθρεςίασ 

φφλαξθσ των χϊρων του αμαξοςταςίου και λοιπϊν εγκαταςτάςεων τθσ υπθρεςίασ Κακαριότθτασ & 

Ανακφκλωςθσ ςτθν περιοχι «Ουτηά - Λεμονοφ» τθσ Τ.Κ. Αλυφαντϊν για χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) 

ετϊν, με εκτιμϊμενο ποςό δαπάνθσ 294.624,00 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ 24%). Ο χρόνοσ 

ιςχφοσ παροχισ τθσ υπθρεςίασ φφλαξθσ – επίβλεψθσ του παραπάνω χϊρου ευκφνθσ είναι για 

χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν από τθν θμερομθνία ανάρτθςισ τθσ ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

Εκτιμϊμενθ διάρκεια: 01/11/2021 – 31/10/2024 

Η ςφμβαςθ αφορά πολυετι δαπάνθ, θ οποία κα βαρφνει τον Κ.Α. 20.6278.0001 «Εργαςίεσ 

φφλαξθσ χϊρου αμαξοςταςίου και λοιπϊν εγκαταςτάςεων των υπθρ. Κακαριότθτασ και 

Ανακφκλωςθσ ςτθν περιοχι Ουτηά – Λεμονοφ Δ. Μυτιλινθσ», του Διμου Μυτιλινθσ και κατανζμεται 

ςτα ζτθ ωσ εξισ: 

 

 

Ζτοσ Δαπάνθ(€) 

2021 16.368,00 

2022 98.208,00 

2023 98.208,00 

2024 81.840,00 
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Η παρεχόμενθ υπθρεςία κα είναι 24ωρθ, με τρεισ 8ωρεσ βάρδιεσ (06:00 – 14:00, 14:00 – 22:00 

και 22:00 – 06:00), από ζνα άτομο ανά βάρδια. Επιπλζον, θ υπθρεςία κα παρζχεται επτά (7) θμζρεσ 

τθν εβδομάδα, ςυμπεριλαμβάνονται Σαββατοκφριακα και αργίεσ. 

 

 

 

 

  ΘΕΩΗΘΗΚΕ 
  Μυτιλινθ,    /7 / 2021 
  Ο Αναπλ. Ρροϊςτάμενοσ Δ/νςθσ 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 

Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν 
(αρικ.απόφ Γ.Γ. 8464/23.3.21) 

  
 
 

Ρανςελθνάσ Γεϊργιοσ  Ωριςτοφαρισ Ευςτράτιοσ 
ΡΕ Διοικθτικοφ  ΡΕ Διοικθτικοφ 
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2. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

2.1 Μζθοδοσ παροχήσ υπηρεςιών 

Ο χϊροσ ςτον οποίο κα παρζχεται θ υπθρεςία είναι περιφραγμζνοσ με ζκταςθ περίπου 70.000 

τ.μ. Εντόσ του χϊρου ευκφνθσ υπάρχουν: (α) το κτιριο του κυλικείου/αποδυτθρίων των υπαλλιλων 

τθσ υπθρεςίασ κακαριότθτασ & ανακφκλωςθσ, ςτο υπόγειο του οποίου ςτεγάηονται μία αποκικθ τθσ 

Δ/νςθσ Κακαριότθτασ & Ανακφκλωςθσ και μία αποκικθ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, (β) το κτιριο 

του ςυνεργείου οχθμάτων του Διμου και (γ) το φυλάκιο το οποίο βρίςκεται πλθςίον τθσ κεντρικισ 

πφλθσ. Επίςθσ εντόσ του χϊρου ςτακμεφουν και τα οχιματα (απορριμματοφόρα κ.λπ.) τθσ 

υπθρεςίασ. 

Το προςωπικό αςφαλείασ, κα ζχει ωσ γνϊμονα των ενεργειϊν του τθν επιτιρθςθ και φφλαξθ 

κινθτϊν και ακίνθτων περιουςιακϊν αγακϊν ςτο χϊρο που κα προςφζρει τισ υπθρεςίεσ του. Θα 

ελζγχει τθν είςοδο ςτο χϊρο ιδιωτικϊν οχθμάτων και οχθμάτων δθμοςίασ χριςεωσ (εκτόσ των 

υπθρεςιακϊν οχθμάτων), τισ ϊρεσ που αυτι επιτρζπεται, και κα καταγράφει αυτά ςε ειδικό βιβλίο 

που κα δοκεί από τθν υπθρεςία και κα τθρείται ςτο φυλάκιο με ευκφνθ του αναδόχου. Θα εκτελεί 

πεηι περιπολία ςτο χϊρο, με τρόπο που να καλφπτει αποτελεςματικά το δίκτυο φφλαξθσ. Ρεηι 

περιπολία κα διενεργείται κατά τισ ϊρεσ που ο χϊροσ είναι κλειςτόσ. Θα δίνει ιδιαίτερθ προςοχι για 

τον εντοπιςμό τυχόν φποπτων κινιςεων πεηϊν ι οχθμάτων γφρω από τον φυλαςςόμενο χϊρο. Θα 

φροντίηει να προςζρχεται ζγκαιρα ςτο χϊρο τθσ φφλαξθσ. Θα επιτθρεί διαρκϊσ τον τομζα του και δεν 

κα εγκαταλείπει εάν δεν ζλκει ο αντικαταςτάτθσ του. Ο παραδίδων κα πρζπει να ενθμερϊνει τον 

φφλακα που αναλαμβάνει υπθρεςία επί όλων των λεπτομερειϊν και ενδιαφερόντων ςτοιχείων (τυχόν 

ειδικζσ εντολζσ που δόκθκαν, γεγονότα που ςυνζβθςαν κ.λπ.). Η ςυμπεριφορά των φυλάκων κα 

πρζπει να είναι ευγενικι και εξυπθρετικι απζναντι ςε τρίτουσ, χωρίσ να υποβακμίηεται το επίπεδο 

των υπθρεςιϊν τουσ, το κφροσ και θ επιβολι τουσ. Οφείλει επίςθσ να μθ χρθςιμοποιεί μζςα και 

μεκόδουσ που μποροφν να προκαλζςουν ηθμιά, βλάβθ ι ενόχλθςθ ςε τρίτουσ ι να κζςουν ςε κίνδυνο 

τθν αςφάλεια των πολιτϊν. 

Κατά τθν πεηι περιπολία κα ελζγχονται εξωτερικά και περιμετρικά όλα τα κτιρια που βρίςκονται 

ςτο χϊρο. Θα ελζγχεται θ περιμετρικι περίφραξθ του χϊρου ςε όλο το μικοσ τθσ και όλεσ οι τυχόν 

μικροεγκαταςτάςεισ που υπάρχουν εντόσ αυτοφ. Τυχόν ευαίςκθτα ςθμεία ι φκορζσ κα αναφζρονται 

και κα καταγράφονται ςτο βιβλίο ςυμβάντων. 

Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί περιςτατικό που κζτει ςε κίνδυνο τθ δθμόςια περιουςία (λ.χ. 

απόπειρα βανδαλιςμοφ, κλοπισ) ι τθ ςωματικι ακεραιότθτα των παραβριςκόμενων ςτο χϊρο, 

παράνομθσ ειςόδου ςτο χϊρο, ι οποιοδιποτε περιςτατικό αντιτίκεται ςτισ οδθγίεσ/κανόνεσ που ζχει 

λάβει από τθν υπθρεςία, ο ανάδοχοσ και το προςωπικό του οφείλουν να εμποδίςουν το περιςτατικό 

με κάκε νόμιμο και πρόςφορο τρόπο και να ενθμερϊςουν αμζςωσ τθν υπθρεςία Κακαριότθτασ & 

Ανακφκλωςθσ και τθν Αςτυνομικι Αρχι. Με ποινι αποκλειςμοφ να υπάρχει δυνατότθτα τθσ 
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ςυνδρομι ςε βοικεια ςτον ςτατικό φφλακα ςε περίπτωςθ ανάγκθσ  με  επζμβαςθ περιπολικοφ τθσ 

εταιρίασ του αναδόχου ςε κακθμερινι βάςθ και από τισ ϊρεσ 22:00 ζωσ 06:00 τθσ επόμενθσ.  

Θα τθρείται βιβλίο ςυμβάντων, το οποίο κα χορθγθκεί, κα φυλλομετρθκεί και κα ςφραγιςκεί 

από τθν ανακζτουςα αρχι και κα φυλάςςεται με ευκφνθ του αναδόχου ςτο φυλάκιο. Στο βιβλίο 

ςυμβάντων κα καταγράφονται: (α) περιςτατικά τα οποία πρζπει να αναφερκοφν (όπωσ αυτά που 

αναφζρονται παραπάνω) και τι ενζργειεσ ζγιναν, (β) επιςκζψεισ – ζφοδοι – παρατθριςεισ από 

υπαλλιλουσ του Διμου, (γ) κάκε φορά που ο φφλακασ κα απομακρφνεται από τθ κζςθ του, για 

οποιονδιποτε λόγο, κα αναφζρεται ο λόγοσ και το ακριβζσ χρονικό διάςτθμα απομάκρυνςθσ και (δ) 

οτιδιποτε άλλο πρζπει να αναφερκεί. 

Για όλα τα παραπάνω κα δοκοφνε γραπτζσ οδθγίεσ από τθν υπθρεςία. 

 

2.2 Τποχρεώςεισ αναδόχου 

1. Ο ανάδοχοσ οφείλει να τθρεί τθν κείμενθ νομοκεςία και διατάξεισ, κακϊσ και τισ ςυναφείσ εν 

γζνει αςτυνομικζσ και άλλεσ διοικθτικζσ διατάξεισ ςχετικζσ με το ζργο που αναλαμβάνει, 

ευκφνεται, δε, προςωπικά για κάκε παράβαςι τουσ. 

2. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει το προςωπικό τθσ επιχείρθςισ του ςφμφωνα με το 

πρόγραμμα που αναγράφεται ςτον πίνακα υπθρεςιϊν φφλαξθσ, με ςκοπό τθν πλιρθ κάλυψθ των 

βαρδιϊν. Το προςωπικό κα είναι ςτακερό, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και κα 

αντικακίςταται ςε εξαιρετικζσ μόνο περιπτϊςεισ, κατόπιν ενθμζρωςθσ τθσ υπθρεςίασ. 

3. Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ακαταλλθλότθτα του απαςχολοφμενου προςωπικοφ, ο ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να προβεί ςτθν αντικατάςταςι του, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του Διμου. 

4. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχει αναρτθμζνο πίνακα προςωπικοφ, κεωρθμζνο από τθν επικεϊρθςθ 

εργαςίασ, ςτθν είςοδο του φυλακίου. 

5. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των υπθρεςιϊν φφλαξθσ, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται 

ςτενά με τθν αρμόδια υπθρεςία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, υποχρεοφται, δε, να λαμβάνει υπόψθ 

του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

6. Κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, αλλά και μετά το πζρασ αυτισ το προςωπικό φφλαξθσ και 

γενικότερα ο ανάδοχοσ, ζχουν υποχρζωςθ τιρθςθσ του απορριτου ςχετικά με όςα περιζχονται ςε 

γνϊςθ τουσ και αφοροφν τθν ανακζτουςα αρχι ι τισ δραςτθριότθτζσ τθσ. 

7. Επιμζρουσ κζματα που μπορεί να προκφψουν και δεν αναφζρονται ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

τθσ παροφςασ, κα ςυμφωνθκοφν κατά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ. Αυτά κα είναι τεχνικζσ 

λεπτομζρειεσ για τθ φφλαξθ του χϊρου και δεν μποροφν να επιφζρουν επιπλζον κόςτοσ για τον 

Ανάδοχο. 

8. Ο ανάδοχοσ καλφπτει τα ρεπό, τισ κανονικζσ και αναρρωτικζσ άδειεσ των ατόμων που απαςχολεί. 

9. Ο ανάδοχοσ, ςε κάκε περίπτωςθ είναι υποχρεωμζνοσ να καταβάλει όλεσ τισ αποδοχζσ, επιδόματα, 

προςαυξιςεισ κ.λπ. που δικαιοφται ο κάκε εργαηόμενοσ, ςφμφωνα με τθν προχπθρεςία του και 
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τθν οικογενειακι του κατάςταςθ, να χορθγεί κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ το ςφνολο τθσ 

άδειασ αναψυχισ και το επίδομα αδείασ ςε όςουσ εργαηόμενουσ το δικαιοφνται. 

10. Ο ανάδοχοσ οφείλει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μζτρα αςφαλείασ τόςο για το προςωπικό, όςο 

και για τον, τυχόν, τεχνικό εξοπλιςμό, κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των υπθρεςιϊν φφλαξθσ και 

μζχρι τθν ολοκλιρωςθ αυτϊν. Για τυχόν ατυχιματα του προςωπικοφ του αναδόχου, κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ εργαςία του, κακϊσ και τθν πρόκλθςθ οποιαςδιποτε ηθμιάσ ι απϊλειασ 

αντικειμζνων με υπαιτιότθτα αυτοφ ι των εργαηομζνων που απαςχολεί, τθν ευκφνθ ζχει ο 

ανάδοχοσ και όχι ο Διμοσ.  

11. Οι εργαηόμενοι κα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνοι με τθν ειδικι άδεια εργαηομζνου ςε εταιρεία 

παροχισ υπθρεςιϊν φφλαξθσ που εκδίδεται από τισ Αςτυνομικζσ Αρχζσ. Επιπλζον, κα φζρουν τθν 

ςτολι τθσ εταιρείασ θ οποία κα ζχει άδεια από το Υ.Ε.Θ.Α., ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ. 

12. Κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να καλφπτει όλεσ τισ ζκτακτεσ 

ανάγκεσ/αλλαγζσ που παρουςιάηονται, εντόσ του προβλεπόμενου ωραρίου, αφοφ γίνει πρϊτα 

ςυνεννόθςθ με τθν υπθρεςία, χωρίσ επιπλζον αμοιβι. 

13. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να φροντίςει κακ’ όλθ τθ χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ να είναι ςε ιςχφ 

θ Άδεια λειτουργίασ από το Υπουργείο Ρροςταςίασ του Ρολίτθ. Σε περίπτωςθ λιξθσ κατά τθ 

διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ υποχρεοφται να προςκομίςει τθν ανανζωςι τθσ. 

14. Στθ ςφμβαςθ κα περιλαμβάνεται ειδικόσ όροσ για τθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ εργατικισ και 

αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ και τθσ νομοκεςίασ περί υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και 

πρόλθψθσ του εργατικοφ κινδφνου. 

15. Ο ανάδοχοσ οφείλει να λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα και να εποπτεφει το προςωπικό που 

απαςχολεί προσ αποφυγι κάκε είδουσ ηθμιάσ από άςτοχεσ ενζργειεσ των εργαηομζνων. 

16. Ο ανάδοχοσ αναγνωρίηει ότι επιςκζφκθκε το χϊρο φφλαξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ζλεγξε τισ 

εγκαταςτάςεισ και βεβαιϊκθκε ότι πλθροφν όλεσ τισ προχποκζςεισ για απρόςκοπτθ, 

αποτελεςματικι και αςφαλι εργαςία του προςωπικοφ του. 

17. Η ανάκεςθ των υπθρεςιϊν φφλαξθσ από τον ανάδοχο ςε τρίτουσ υπεργολαβικά, απαγορεφεται. 

 

2.3 Αποδεικτικά Μζςα 

Η εταιρία που κα αναλάβει τθν φφλαξθ των χϊρων, κα πρζπει να διακζτει με ποινι αποκλειςμοφ 

και να αποδείξει : 

1) Πτι δεν ςυνδράμουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παρ.1 του άρκρου 73 (αντί Απόςπαςμα ποινικοφ 

μθτρϊου). Η υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ 

(Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων 

εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

(άρκρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). 

2) Ψορολογικά ενιμεροσ (ςε ιςχφ κατά τον χρόνο υποβολισ τθσ) 
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3) Αςφαλιςτικά  ενιμεροσ (άρκρο 73 παρ.2 του Ν.4412/2016) (ςε ιςχφ κατά τον χρόνο υποβολισ τθσ). 

4) Αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και παραςτατικά εκπροςϊπθςθσ (εάν ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμετζχει με αντιπρόςωπό του) (άρκρο 93 του Ν.4412/2016) (να ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 

εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ ). 

5) Εγγραφι ςτο Επιμελθτιριο (να ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 

υποβολι τουσ) . 

6) Πτι τθρεί τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τισ διατάξεισ του άρκρου 18 του Ν. 4412/2016 περί 

περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ. 

7) Δεν  προκφπτουν πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα 

ςε χρονικό διάςτθμα δφο ετϊν, πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 

προςφοράσ, ζκδοςθσ τελευταίου τριμινου. Σε περίπτωςθ που θ ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ από τθ 

Δ/νςθ Ρρογρ/ςμοφ και  ςυντονιςμοφ  τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων δεν είναι δυνατι (μθ 

ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ υλοποίθςθσ τθσ λειτουργικότθτασ του ΟΡΣ-ΣΕΡΕ) οι οικονομικοί φορείσ 

μποροφν να κατακζτουν όποιο άλλο δικαιολογθτικό προβλζπεται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

9) Διακζτουν άδεια του άρκρου 2 του Ν. 3707/2008 προκειμζνου να αποδεικνφεται θ νόμιμθ 

λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ παροχισ υπθρεςιϊν φφλαξθσ, 

10) Η εταιρεία παροχισ υπθρεςιϊν φφλαξθσ, πρζπει να εξειδικεφςει, εκτόσ των άλλων, ςε χωριςτό 

κεφάλαιο τθσ προςφοράσ τθσ (Ν. 3863/2010, άρκρο 68, παρ. 1 όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 1 

του άρκρου 22 του Ν. 4144/2013) τα εξισ: 

α) Τον αρικμό των εργαηομζνων που κα απαςχολθκοφν ςτο ζργο, 

β) Τισ θμζρεσ και τισ ϊρεσ εργαςίασ, 

γ) Τθ ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν οποία τυχόν υπάγονται οι εργαηόμενοι, 

δ) Το φψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ που αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ αυτϊν 

των εργαηομζνων, 

ε) Το φψοσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν με βάςθ τα προχπολογιςκζντα ποςά. 

11) Ακόμθ, ςτθν προςφορά τθσ θ εταιρία κα πρζπει να υπολογίηει εφλογο ποςοςτό διοικθτικοφ 

κόςτουσ παροχισ των υπθρεςιϊν τουσ, των αναλϊςιμων, του εργολαβικοφ τουσ κζρδουσ και των 

νόμιμων υπζρ Δθμοςίου και τρίτων κρατιςεων. Επιπροςκζτωσ, υποχρεοφνται να επιςυνάπτουν ςτθν 

προςφορά αντίγραφο τθσ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ ςτθν οποία τυχόν υπάγονται οι 

εργαηόμενοι. 

12) να διακζτουν πιςτοποίθςθ, ςε ιςχφ, ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 και με ςυγκεκριμζνο 

πεδίο εφαρμογισ ςτθν παροχι υπθρεςιϊν φφλαξθσ χϊρων 

13) να διακζτουν πιςτοποίθςθ, ςε ιςχφ, ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015 που αφορά ςτθν 

περιβαλλοντικι διαχείριςθ 
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14) να διακζτουν πιςτοποίθςθ, ςε ιςχφ, ςφμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001:2007 ι ISO 

45001:2018 που αφορά ςτθν διαχείριςθ υγιεινισ και αςφάλειασ ςτθν εργαςία 

 

 

 

 

  ΘΕΩΗΘΗΚΕ 
  Μυτιλινθ,    /7/ 2021 
  Ο Αναπλ. Ρροϊςτάμενοσ Δ/νςθσ 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 

Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν 
(αρικ. απόφ. Γ.Γ 8464/23.3.21 ) 

  
 
 

Ρανςελθνάσ Γεϊργιοσ  Ωριςτοφαρισ Ευςτράτιοσ 
ΡΕ Διοικθτικοφ  ΡΕ Διοικθτικοφ 
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3. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Ο ςυνολικόσ ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ κα ανζλκει ςτο ποςό των διακοςίων ενενιντα τεςςάρων 

εξακόςια είκοςι τζςςερα ευρϊ (294.624,00), ςυμπεριλαμβανομζνου του Ψ.Ρ.Α. 24%. Για το Οικ. ζτοσ 

2021 κα βαρφνει τον Κ.Α. 20.6278.0001. Ο προχπολογιςμόσ τθσ υπθρεςίασ αναλφεται ωσ εξισ: 

α/α Περιγραφή υπηρεςίασ 
Ποςότητα 

(μήνεσ) 

Κόςτοσ 
ανά μήνα 
άνευ φπα 

(€) 

Δαπάνη  
άνευ φπα  

(€) 

1 
Κακθμερινά, μία 8ωρθ βάρδια 06:00-14:00, για δϊδεκα 
μινεσ, ςυμπεριλαμβάνονται Κυριακζσ & αργίεσ 

36 2.000,00 72.000,00 

2 
Κακθμερινά, μία 8ωρθ βάρδια 14:00-22:00, για δϊδεκα 
μινεσ, ςυμπεριλαμβάνονται Κυριακζσ & αργίεσ 

36 2.000,00 72.000,00 

3 
Κακθμερινά, μία 8ωρθ βάρδια 22:00-06:00, για δϊδεκα 
μινεσ, ςυμπεριλαμβάνονται Κυριακζσ & αργίεσ 

36 2.600,00 93.600,00 

 Μερικό ςφνολο 237.600,00 

Φ.Π.Α 24% 57.024,00 

υνολικόσ ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ  294.624,00 

 

Οι παραπάνω τιμζσ διαμορφϊκθκαν κατόπιν ςχετικισ ζρευνασ ςτθν αγορά για αντίςτοιχεσ 

υπθρεςίεσ. 

Σε περίπτωςθ που δεν απορροφθκεί όλο το ποςό εντόσ του οικ. ζτουσ 2021, δφναται, το μθ 

απορροφθμζνο ποςό να μεταφερκεί ςτο επόμενο οικ. ζτοσ. 

Για τον προχπολογιςμό τθσ δαπάνθσ ζχουν λθφκεί υπόψθ όςα ορίηει το άρκρ.68 του 

ν.3863/2010. Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτθν οικονομικι τουσ προςφορά οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να 

λάβουν υπόψθ τουσ τον αρικμό των εργαηομζνων που κα απαςχολθκοφν, τισ θμζρεσ και ϊρεσ 

εργαςίασ, τθ ΣΣΕ ςτθν οποία τυχόν υπάγονται οι εργαηόμενοι, το φψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ 

που αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ αυτϊν των εργαηομζνων, το φψοσ των 

αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν με βάςθ τα προχπολογιςκζντα ποςά, όλεσ τισ κρατιςεισ, προςαυξιςεισ, 

υπερωριακζσ απαςχολιςεισ κ.λπ. Επίςθσ, ςτθν προςφορά πρζπει να υπολογίηεται εφλογο ποςοςτό 

διοικθτικοφ κόςτουσ παροχισ υπθρεςιϊν, εργολαβικό κζρδοσ και οι νόμιμεσ κρατιςεισ υπζρ 

Δθμοςίου και τρίτων.  
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Στο διοικθτικό κόςτοσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ, περιλαμβάνεται ο εξοπλιςμόσ κάκε φφλακα, 

ςτολι και διακριτικά ςιματα, ςφμφωνα με τθν άδεια, το αναλογικό κόςτοσ τθσ εποπτείασ τθσ 

φφλαξθσ, τθσ γραμματειακισ υποςτιριξθσ, των αναλϊςιμων και λοιπϊν λειτουργικϊν δαπανϊν με τα 

οποία επιβαρφνεται θ ςυγκεκριμζνθ φφλαξθ. 

 

 

 

  ΘΕΩΗΘΗΚΕ 
  Μυτιλινθ,    /7/ 2021 
  Ο Αναπλ. Ρροϊςτάμενοσ Δ/νςθσ 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν 
(αρικ.  Απόφ. Γ.Γ. 8464/23.3.21 ) 

  
 
 

Ρανςελθνάσ Γεϊργιοσ  Ωριςτοφαρισ Ευςτράτιοσ 
ΡΕ Διοικθτικοφ  ΡΕ Διοικθτικοφ 
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4. ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

Άρθρο 1. Αντικείμενο ςφμβαςησ 

Η παροφςα προμελζτθ αφορά τθν ανάκεςθ των υπθρεςιϊν φφλαξθσ του χϊρου του 

αμαξοςταςίου και λοιπϊν εγκαταςτάςεων τθσ υπθρεςίασ κακαριότθτασ & ανακφκλωςθσ του Διμου 

Μυτιλινθσ. 

Άρθρο 2. υμβατικά ςτοιχεία 

Τα ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ υπθρεςίασ είναι κατά ςειρά ιςχφοσ τα ακόλουκα: 

1. Η Σφμβαςθ 

2. Η παροφςα μελζτθ 

3. Η προςφορά του αναδόχου 

Άρθρο 3. Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

Η διενζργεια τθσ προμικειασ γίνεται ςφμφωνα με τισ κάτωκι διατάξεισ όπωσ ιςχφουν: 

1. Το Ν. 3852/2010 «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – 

Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΨΕΚ 87/Α/20210) 

2. Το Ρ.Δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» (ΨΕΚ 145/Α/2016) 

3. Τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (ΨΕΚ 147/τ.Α/08-08-2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ ζργων 

προμθκειϊν και υπθρεςιϊν» και κυρίωσ των άρκο 116, 118, 120, 129, 130, 200 & 221. 

4. Το Ν. 4782/2021 (ΨΕΚ 36/Α/09-03-2021) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του 

ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ 

τθσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία» 

5. Τισ διατάξεισ των άρκρων 209 και 273 του Ν. 3463/06 «Ρερί κφρωςθσ του Κϊδικα Διμων και 

Κοινοτιτων», όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν, κακϊσ επίςθσ και με: 

6. Το άρκρο 178 του Ν.3463/06 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» όπου προβλζπεται θ 

υποχρζωςθ των διμων να λαμβάνουν προλθπτικά μζτρα για τθν προςταςία τθσ περιουςίασ τουσ, 

φφλαξθ των χϊρων όπου αναφζρεται ότι «οι διμοι οφείλουν να διατθροφν, να προςτατεφουν και 

να διαχειρίηονται τθν κάκε είδουσ περιουςία τουσ με τρόπο επιμελι και αποδοτικό» 

7. Τθν εγκφκλιο 2/11.1.2007 του Υπ. Εςωτερικϊν, «Εφαρμογι διατάξεων Ν. 3463/2006» 

8. Το Ν. 4013/2011 (ΨΕΚ 204/Α/2011) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 

και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων – Αντικατάςταςθ του ζκτου 

κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 – Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει 

9. Το Ν. 4270/2014 (ΨΕΚ 143/Α/2011) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 

(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – Δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 

10. Το Ν. 2690/1999 «Κφρωςθ Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ ιςχφει 
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11. Το Ρ.Δ. 28/2015 (Αϋ34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςυα δθμόςια ζγγραφα και 

ςτοιχεία» 

12. Το άρκρο 21 παρ.1 του Ν.3731/08 ότι «οι ανάγκεσ των Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ α' και 

β' βακμοφ, για τθν εν γζνει φφλαξθ και φροφρθςθ των κτιρίων, εγκαταςτάςεων και χϊρων τουσ, 

κακϊσ και για τθν ςυνοδεία χρθματαποςτολϊν, είναι δυνατόν να καλφπτονται, κατόπιν ςχετικοφ 

μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ, από επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν αςφαλείασ που λειτουργοφν 

νομίμωσ» 

13. Το άρκρο 68 του Ν.3863/10 (ΨΕΚ 115 Α/15-07-10) «Νζο αςφαλιςτικό ςφςτθμα και ςυναφείσ 

διατάξεισ, ρυκμίςεισ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ» ςχετικά με τισ ςυμβάςεισ εργολαβίασ εταιρειϊν 

παροχισ υπθρεςιϊν. 

14. Το άρκρο 22 του Ν.4144/13 «Αντιμετϊπιςθ τθσ παραβατικότθτασ ςτθν Κοινωνικισ Αςφάλιςθ και 

ςτθν αγορά εργαςίασ και λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ» 

Άρθρο 4. Διάρκεια – Σροποποίηςη ςφμβαςησ 

Η ανάκεςθ κα αφορά χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν από τθν θμερομθνία ανάρτθςισ τθσ ςτο 

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.  ενϊ κα επιβαρφνει τον Κ.Α. 20.6278.0001.  Η χρθματοδότθςθ κα γίνει από ίδιουσ 

πόρουσ. 

Η ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 Ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμόδιου οργάνου. 

Άρθρο 5. Παρακολοφθηςη εργαςιών 

Η παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ παροχισ υπθρεςίασ διενεργείται από τθν κακ’ φλθν 

αρμόδια υπθρεςία ι άλλωσ από τθν υπθρεςία θ οποία ορίηεται με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

ι επιτροπι που ςυγκροτείται επίςθσ με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςφμφωνα με όςα 

ορίηονται ςτο αρκρ. 216 του Ν. 4412/2016. 

Η αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ ιδίωσ ςε ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν που θ  

εκτζλεςι τουσ απαιτεί ςυνεχι παρακολοφκθςθ ςε θμεριςια βάςθ, να ορίηει για τθν  παρακολοφκθςθ 

τθσ ςφμβαςθσ ωσ επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με  τθν ίδια απόφαςθ, 

ιδίωσ ςε περιπτϊςεισ πολφπλοκων ςυμβάςεων, δφνανται να ορίηονται και άλλοι  υπάλλθλοι τθσ 

αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ  οποίουσ ανατίκενται 

επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν   περίπτωςθ ο επόπτθσ 

λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 

Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ  

ςφμβαςθσ, κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με  
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ειςιγθςθ του επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ  

και εντολζσ προσ τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Πταν προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, τθρείται από τον ανάδοχο θμερολόγιο ςτο οποίο  

καταγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, θ κακθμερινι απαςχόλθςθ  

του προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα, ζκτακτα ςυμβάντα και άλλα ςτοιχεία που ςχετίηονται  με 

τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ . Το θμερολόγιο ςυνυπογράφεται από τον επόπτθ τθσ ςφμβαςθσ,  που 

μπορεί να ςθμειϊςει επί αυτοφ παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. Το  

θμερολόγιο φυλάςςεται ςτον χϊρο εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ι όταν αυτό δεν είναι εφικτό  

προςκομίηεται από τον ανάδοχο ςτθ ζδρα τθσ υπθρεςίασ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί. Πταν  προβλζπεται 

θ τιρθςθ θμερολογίου, τότε οι καταγραφζσ του αποτελοφν ςτοιχειό για τθν  παραλαβι του 

αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν επιτροπι παραλαβισ. 

Άρθρο 5. Παραλαβή εργαςιών 

Η παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ 

που ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 του αρκρ. 221 του Ν. 4412/2016, όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει. Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ δφναται να καλείται να παραςτεί και ο 

ανάδοχοσ. 

Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ 

ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ 

παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ 

παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και ςυνεπϊσ αν μποροφν 

οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 

Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ 

απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ 

διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ 

υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθσ ςφμβαςθσ και να 

ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 

πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι ςφμφωνα με το αρκρ. 218 του 

Ν.4412/2016. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν 

τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

Άρθρο 6. Εκχώρηςη τησ εργαςίασ ςε τρίτο 

Ο Ανάδοχοσ απαγορεφεται να υποκαταςτακεί από άλλο φυςικό ι νομικό πρόςωπο ςχετικά με τισ 

υποχρεϊςεισ που κα αναλάβει εξ’ αφορμισ τθσ παροφςθσ, κακϊσ επίςθσ απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ 

δικαιωμάτων. 
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Άρθρο 7. φμβαςη 

Οι υπθρεςίεσ κα αρχίςουν να παρζχονται από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Η διάρκεια 

τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται για τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία υπογραφισ του ςυμφωνθτικοφ, με 

δυνατότθτα παράταςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηει το αρκρ. 217 του Ν. 4412/2016. 

Η τιμι μονάδοσ τθσ προςφοράσ κα είναι ςτακερι και αμετάβλθτθ κατά τθ διάρκεια τθσ 

ςφμβαςθσ και δεν υπόκειται ςε καμία ανακεϊρθςθ. Ο Διμοσ δικαιοφται να αςκιςει όλα τα 

δικαιϊματα που προβλζπονται από το νόμο, δθλ. ςε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν είναι ςυνεπισ 

προσ τισ υποχρεϊςεισ του, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ χωρίσ καμία υποχρζωςθ καταβολισ 

αποηθμίωςθσ προσ τον ανάδοχο κανενόσ ποςοφ, εκτόσ του ποςοφ που αναλογεί ςτθν εργαςία που 

μζχρι τότε παραςχζκθκε από το γραφείο, φςτερα από βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ για 

τθν ςυγκεκριμζνθ περίοδο από τθν αρμόδια επιτροπι του Διμου. Η ςφμβαςθ λφεται με τθν πάροδο 

τθσ θμερομθνίασ διάρκειασ τθσ, όπωσ αυτι ορίηεται ανωτζρω. 

Άρθρο 8. Δικαίωμα μονομεροφσ λφςησ τησ ςφμβαςησ 

Ο Διμοσ μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 

ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παραγράφου 4 του αρκρ. 132 

του Ν. 4412/2016,, 

β) ο ανάδοχοσ κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μία από τισ καταςτάςεισ που 

προβλζπει ο Ν. 4412/2016 και ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία 

ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων 

που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 

Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρ. 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

Άρθρο 9. Επίλυςη διαφορών 

Τυχόν διαφορζσ που κα προκφψουν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ επιλφονται κατά τισ 

διατάξεισ του Ν. 4412/2016 και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ. 

Άρθρο 10. Σρόποσ πληρωμήσ - Κρατήςεισ 

Η πλθρωμι του τιμολογίου κα γίνεται τμθματικά, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, με τθν ζκδοςθ 

χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ που κα ςυνοδεφονται από τα νόμιμα δικαιολογθτικά και 

παραςτατικά. Υπόλοιπο ςυμβατικοφ ποςοφ για το οποίο δεν κα υπάρχει αντίςτοιχθ πιςτοποίθςθ, δεν 

υποχρεοφται ςτθν καταβολι του. Ο ανάδοχοσ υπόκειται ςε όλουσ τουσ βάςει των κείμενων 

διατάξεων φόρουσ, τζλθ και κρατιςεισ και τθν παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ. 
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Άρθρο 11. Κήρυξη αναδόχου ζκπτωτου 

Εάν ο ανάδοχοσ δεν ςυμμορφϊνεται προσ τισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ του και από τισ διατάξεισ 

του Ν.4412/2016 ι προσ τισ νόμιμεσ εντολζσ και υποδείξεισ τθσ επιβλζπουςασ αρχισ, καλείται με 

ειδικι πρόςκλθςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ να ςυμμορφωκεί προσ τισ υποχρεϊςεισ αυτζσ ι τισ 

εντολζσ, μζςα ςε εφλογθ προκεςμία, όχι πάντωσ μικρότερθ των 10 θμερϊν. Σε περίπτωςθ που 

αξιϊνεται από τον ανάδοχο θ λιψθ μζτρων για τθν αποτροπι προφανϊν κινδφνων, θ ταςςόμενθ 

προκεςμία μπορεί να είναι μικρότερθ των δζκα θμερϊν. 

Η ειδικι πρόςκλθςθ και θ προκεςμία που ορίηεται με αυτι δεν ανατρζπουν τισ ςυμβατικζσ 

υποχρεϊςεισ του αναδόχου για τθν εμπρόκεςμθ εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ. Ειδικι πρόςκλθςθ μπορεί 

να ςταλεί ςτον ανάδοχο κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι. 

Εάν ο ανάδοχοσ δεν ανταποκρικεί εμπρόκεςμα ςτθν ανωτζρω ειδικι πρόςκλθςθ επιβάλλονται 

κυρϊςεισ ςφμφωνα με όςα ορίηουν τα αρκρ. 72, 203, 207, 213, 218 και 220 του Ν. 4412/2016 όπωσ 

τροποποιικθκε από τον Ν. 4782/2021. 

Η κιρυξθ του αναδόχου ωσ ζκπτωτου γίνεται ςφμφωνα με τα άρκρα 203(τροποποίθςθ με τα 

άρκρα 103 του Ν. 4782/2021) και 204 του Ν. 4412/2016. 

 

  ΘΕΩΗΘΗΚΕ 
  Μυτιλινθ,    /7/ 2021 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  Ο Αναπλ. Ρροϊςτάμενοσ Δ/νςθσ 

  
Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν 

(αρικμ. απόφ. Γ.Γ. 8464/23-3-2021) 

   
Ρανςελθνάσ Γεϊργιοσ  Ωριςτοφαρισ Ευςτράτιοσ 

ΡΕ Διοικθτικοφ  ΡΕ Διοικθτικοφ 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Α 

 

Ζντυπο Οικονομικήσ Προςφοράσ 

Του/τθσ ι τθσ εταιρείασ___________________________________________________________ 

όπωσ νόμιμα εκπροςωπείται από_____________________________________________________ 

με ζδρα ________________________________ οδόσ ____________________________________ 

αρικμόσ _________, Τ.Κ. ________, τθλ.________________________________ 

email ___________________________________________________________________________ 

Αφοφ ζλαβα γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ τθσ Δθμοπραςίασ για τθν υπθρεςία με τίτλο 

«Εργαςίεσ φφλαξθσ χϊρου αμαξοςταςίου και λοιπϊν εγκαταςτάςεων των υπθρεςιϊν 

κακαριότθτασ & ανακφκλωςθσ ςτθν περιοχι Ουτηά – Λεμονοφ», κακϊσ και των ςυνκθκϊν 

εκτζλεςθσ αυτισ, υποβάλω τθν παροφςα προςφορά και δθλϊνω ότι αποδζχομαι πλιρωσ και χωρίσ 

επιφφλαξθ όλα αυτά. 

 

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ είναι 365 θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ καταλυτικισ θμερομθνίασ 

υποβολισ τθσ προςφοράσ 

 

α/α Περιγραφή υπηρεςίασ 
Ποςότητα 

(μήνεσ) 

Κόςτοσ 
ανά μήνα 
άνευ φπα 

(€) 

Δαπάνη  
άνευ φπα  

(€) 

1 
Κακθμερινά, μία 8ωρθ βάρδια 06:00-14:00, για δϊδεκα 
μινεσ, ςυμπεριλαμβάνονται Κυριακζσ & αργίεσ 

36 
  

2 
Κακθμερινά, μία 8ωρθ βάρδια 14:00-22:00, για δϊδεκα 
μινεσ, ςυμπεριλαμβάνονται Κυριακζσ & αργίεσ 

36 
  

3 
Κακθμερινά, μία 8ωρθ βάρδια 22:00-06:00, για δϊδεκα 
μινεσ, ςυμπεριλαμβάνονται Κυριακζσ & αργίεσ 

36 
  

 Μερικό ςφνολο 
 

φ.π.α __% 
 

υνολικόσ προχπολογιςμόσ  
 

 

       

Μυτιλήνη, __ / __ / 2021 

Ο Προςφζρων 

 

 

(Σφραγίδα-Υπογραφι) 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Β 

 

Ζντυπο υπολογιςμοφ κόςτουσ υπηρεςιών φφλαξησ 

(ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3863/20210 (ΦΕΚ115/Α/15.7.2010) «Νζο αςφαλιςτικό ςφςτημα 

και ςυναφείσ διατάξεισ, ρυθμίςεισ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ», όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει με το 

Ν. 4144/2013) 

Περιγραφή Ποςότητα 
Μονάδα 

Μζτρηςησ 

Αρικμόσ των εργαηομζνων που κα απαςχολθκοφν ςτο 
ζργο 

 
άτομο/θμζρα 

Ώρεσ εργαςίασ ζκαςτου εργαηομζνου ανά θμζρα φφλαξθσ  ϊρεσ/θμζρα 

Συλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ που υπάγονται οι 
εργαηόμενοι* 

 
περιγραφι 

Ρροβλεπόμενο ωρομίςκιο  εργαηόμενου, βάςει τθσ ΣΣΕ 
ςτθν οποία υπάγεται 

 
€/ϊρα 

Φψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ που αφορά τισ 
πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ, μικτζσ αποδοχζσ για το ςφνολο 

των εργαηομζνων για το ςφνολο τθσ υπθρεςίασ 
(12μινεσx7θμ./εβδ.) Συμπεριλαμβάνονται 

Σαββατοκφριακα, αργίεσ, δϊρο Ράςχα, Ωριςτουγζννων, 
επίδομα άδειασ κ.λπ επιδόματα 

 

€ 

Φψοσ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν με βάςθ τα 
προχπολογιςκζντα ποςά για το ςφνολο των εργαηομζνων 

τθν περίοδο παροχισ υπθρεςίασ  
(12μινεσx7θμ./εβδ.) 

 

€ 

Φψοσ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν εργοδότθ με βάςθ τα 
προχπολογιςκζντα ποςά τθν περίοδο παροχισ υπθρεςίασ  

(12μινεσx7θμ./εβδ.) 

 
€ 

Νομικζσ υπζρ Δθμοςίου και τρίτων κρατιςεισ  € 

Κόςτοσ αναλϊςιμων  € 

Εργολαβικό κζρδοσ (…….%)  € 

Διοικθτικό κόςτοσ παροχισ υπθρεςιϊν  € 

Συνολικό κόςτοσ άνευ φπα  € 

Ψπα (….%)  € 

Συνολικι δαπάνθ ςυμπεριλαμβανομζνου φπα  € 

Συνολικι δαπάνθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου φπα 

 
ολογράφωσ 

* Ο προςφζρων οφείλει να επιςυνάψει ςτον φάκελο οικονομικισ προςφοράσ αντίγραφο τθσ Συλλογικισ 

Σφμβαςθσ Εργαςίασ ςτθν οποίοι τυχόν υπάγονται οι εργαηόμενοι ςτθ ςφμβαςθ. 

 

     Ο Προςφζρων 

 

(θμερομθνία/υπογραφι) 


