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Η ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ είναι επιχείρηση δημόσιας ωφέλειας, ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, και 

δραστηριοποιείται στον χώρο της ανάπτυξης και διαχείρισης της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας, του 

τροχαίου υλικού καθώς και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Πιο συγκεκριμένα, διαχειρίζεται ένα από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια ακινήτων σε εθνικό επίπεδο που 

αποτελείται από 4500 κτίρια και 10.000 στρέμματα γης, κατάλληλο για διάφορες εμπορικές χρήσεις, 

συμπεριλαμβανομένων του εμπορίου, αναψυχής, τουρισμού, γραφείων και αποθηκών Logistics.  

 

ΑΡΘΡΟ 1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1.     ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

Το αντικείμενο της υπηρεσίας του Αναδόχου αφορά στην παροχή υπηρεσιών στατικής φύλαξης των 

γραφείων της ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ επί της οδού Λιοσίων 301 στην Αθήνα ως εξής: 

1. Νυχτερινή βάρδια 21:00 – 05:00 για όλη τη διάρκεια της παρούσας με έναν φύλακα ανά βάρδια  

2. Επιπρόσθετα, για το χρονικό διάστημα από 27/11 έως 26/2 (τρεις μήνες) κάθε χρονιάς, τις εργάσιμες 

ημέρες (πλην αργιών) με απογευματινή βάρδια 17:00 – 21:00 με έναν φύλακα ανά βάρδια 

Διαρκείας δυο (2) ετών, με την επιλογή επιχείρησης παροχής υπηρεσιών φύλαξη (νομικού ή φυσικού 

προσώπου), με βάση τις διατάξεις του ν.4412/16 και με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη οικονομική 

προσφορά.  

2.      Η αξία των υπηρεσιών για δύο έτη, έχει προϋπολογιστεί από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι του ποσού 

των ευρώ πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 50.000,00), μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.  

3.      Η Προκήρυξη αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.gaiaose.gr και στο πρόγραμμα 

‘’Διαύγεια’’ την 21η Δεκεμβρίου 2018 καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «ΚΗΜΔΗΣ» την 21η 

Δεκεμβρίου 2018  λαμβάνοντας κωδικό ΑΔΑΜ 18PROC004254089 

4.      Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με το Διαγωνισμό, τα στοιχεία επικοινωνίας της Αναθέτουσας 

Αρχής είναι τα ακόλουθα:  

(α)  Ταχυδρομική διεύθυνση: 

 ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.  

 Λ. Λιοσίων 301, 104 45 ΑΘΗΝΑ 

(β)  Αριθμός Τηλεφώνου: + 30 210 83 18 158, αρμόδιος κος Κ. Αγγελακόπουλος 

(γ)  Αριθμός Φαξ: + 30 210 83 18 558 

5.       Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα σύμφωνα με τις 

διατάξεις του νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 
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ΑΡΘΡΟ 2. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΤΙΜΗ 

2.1. Προσφορά με τιμή μεγαλύτερη της προϋπολογισμένης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2.2. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

με βάση μόνο την τιμή (χαμηλότερη τιμή). 

2.3. Η τιμή του έργου θα δίνεται σε ΕΥΡΩ. Προσφορά που δεν δίνει τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζει σχέση 

ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

2.4. Τόσο κατά την κατατιθέμενη προσφορά, όσο και κατά την εξόφληση του τιμολογίου θα πρέπει να 

αναγράφεται ξεχωριστά η καθαρή αξία και ξεχωριστά ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί.  

2.5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2.6. Η τιμή στην προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά αριθμητικά και ολογράφως. Εφόσον από την 

προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η πρόσφορα θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

2.7.  Προσφορές που έχουν την ίδια τιμή θεωρούνται ισοδύναμες. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος 

επιλέγεται ύστερα από κλήρωση. 

2.8. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

του διαγωνισμού οργάνου. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν 

αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης. 

2.9. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής της προσφερόμενης τιμής, 

υπερισχύει η αναγραφή της ολόγραφης τιμής. 

2.10. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμών κατά τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών διορθώνει 

αριθμητικά τυχόν λάθη, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την ολόγραφη τιμή προσφοράς του τιμολογίου 

προσφοράς. 

2.11. Οι τιμές θα είναι σταθερές για όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης. 

2.12. Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, κόστος ασφάλισης, χρηματοοικονομικά έξοδα κλπ. ) 

βαρύνει τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά. 

2.13. Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. 

2.14. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον Ανάδοχο μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. 

Αποκλείεται η αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς ή οποιαδήποτε αξίωση του Αναδόχου πέραν του 

αντιτίμου για τις υπηρεσίες, που θα παρέχει στο Οργανισμό, βάσει των τιμών της προσφοράς του. 

2.15. Η ΓΑΙΑΟΣΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 

τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο 

της υπηρεσίας), οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν 

κάθε σχετικό έλεγχο του ΓΑΙΑΟΣΕ. 

2.16. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει επί ποινή απόρριψης να καλύπτει το κατά νόμο και από την Εθνική 

Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) ελάχιστο εργατικό κόστος και αφορά στους εργαζόμενους 

στις ιδιωτικές επιχειρήσεις αντίστοιχου αντικειμένου, τους κανόνες της εργατικής νομοθεσίας και του 

άρθρου 1 της παρούσης.  Δεν θα υπολείπεται των κατωτάτων ορίων της Εθνικής Γενικής  Συλλογικής  

Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, για τις εργασίες που 

προσδιορίζονται  στο άρθρο 1 και 3 της προκήρυξης.                                                                                                                                              

Επίσης στην οικονομική τους προσφορά οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υπολογίζουν το εύλογο 

διοικητικό κόστος παροχής των υπηρεσιών, των αναλωσίμων, του εργολαβικού κέρδους και των νόμιμων 
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υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπρόσθετα θα πρέπει να επισυνάψουν στην προσφορά αντίγραφο 

της συλλογικής σύμβασης εργασίας, στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

2.17. Επί πλέον εντός του ιδίου φακέλου – και επί ποινή αποκλεισμού – οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 

οφείλουν να γνωρίσουν τα παρακάτω: 

α) τον αριθμό των εργαζομένων,  

β) τις ημέρες και ώρες εργασίας, 

γ) τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι,   

δ) το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές των 

εργαζομένων, 

ε) το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά, 

στ) την ανάλυση κόστους ωρών, καθώς και  

ζ) Το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 16 της παρούσας 

η) Την κατοχή ιδιόκτητου κέντρου λήψης σημάτων. 

Στην  σύμβαση  θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία α΄ έως  ε΄ και ζ΄ της παραγράφου 2.17 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. Όταν δεν 

αναγράφονται τα ανωτέρω  στοιχεία και όροι,  η σύμβαση  ακυρώνεται  και  απορρίπτεται  η δαπάνη  

πληρωμής.                                                          

 Όλα τα παραπάνω στοιχεία της παρ. 2.17  είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 

3863/2010 «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» 

(Φ.Ε.Κ. 115/Α/15-07-2010) ως ισχύει και οι συμμετέχοντες πρέπει να τα εξειδικεύουν σε χωριστό 

κεφάλαιο της οικονομικής τους προσφοράς.                                           

 Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ.68 του Ν.3863/10 ως ισχύει. 

2.18. Επίσης στον ίδιο φάκελο θα περιλαμβάνεται και η οικονομική προσφορά, η οποία  θα αποτελεί και 

τη συνολική αμοιβή του Αναδόχου. Η διάρθρωση της οικονομικής προσφοράς θα είναι σύμφωνη με το 

συνημμένο αναλυτικό πίνακα Οικονομικής Προσφοράς. 

2.19. Η ΓΑΙΑΟΣΕ διατηρεί το  δικαίωμα κατά την επεξεργασία  των προσφορών του παρόντος 

διαγωνισμού να καλέσει του  ενδιαφερόμενους για παροχή πληροφοριών και διευκρινήσεων,  που σε καμία 

περίπτωση δεν θα διαφοροποιούν  την αρχική προσφορά των.  Απαγορεύεται η συμπλήρωση ή 

αναπλήρωση  μη  υποβληθέντων  στοιχείων της προσφοράς.  Πληροφορία ή συμπλήρωση που ενέχει την 

έννοια της συμπλήρωσης στοιχείων της προσφοράς καθιστά την προσφορά άκυρη. 

Οι όροι του παρόντος άρθρου της πρόσκλησης θεωρούνται ουσιώδεις και απαράβατοι. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  

3.1. Δικαιούμενοι Συμμετοχής. Στον παρόντα διαγωνισμό δικαιούνται συμμετοχής οικονομικοί φορείς, 
νομικά ή φυσικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, συνεταιρισμοί και κοινοπραξίες  που είναι εγκατεστημένοι σε 
 
α) ένα κράτος - μέλος της Ένωσης ή 

 
β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την ΄Ένωση 
Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ ή 
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δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή πολυμερή 

συμφωνία με την Ένωση,  

αρκεί : 

1. Να περιλαμβάνεται στις δραστηριότητές τους η παροχή υπηρεσιών φύλαξης,  

2. Να διαθέτουν: 

I. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στο πεδίο 

εφαρμογής: παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 ή 

αντίστοιχο ισοδύναμο αυτού από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, σε ισχύ, 

II. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης της Υγιεινής και 

Ασφάλειας στην Εργασία στο πεδίο εφαρμογής: παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, με το 

διεθνές πρότυπο OHSAS 18001:2007 ή αντίστοιχο ισοδύναμο αυτού από αναγνωρισμένο 

φορέα πιστοποίησης, σε ισχύ, 

III. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης εφαρμογής Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στο 

πεδίο εφαρμογής: παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015 ή 

αντίστοιχο ισοδύναμο αυτού από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, σε ισχύ, 

IV. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας 

Πληροφοριών στο πεδίο εφαρμογής: παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, με το διεθνές πρότυπο 

ISO 27001:3013 ή αντίστοιχο ισοδύναμο αυτού από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, 

σε ισχύ, 

V. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας στο 

πεδίο εφαρμογής: παροχή υπηρεσιών ασφαλείας φυλασσόμενης εγκατάστασης, με το 

διεθνές πρότυπο ISO 39001:2012 ή αντίστοιχο ισοδύναμο αυτού από αναγνωρισμένο φορέα 

πιστοποίησης, σε ισχύ. 

3. Να δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο τους τουλάχιστον για τα τελευταία επτά (7) έτη. 

4. Να έχουν μέσο όρο κύκλου εργασιών κατά την τελευταία 3ετια, τουλάχιστον 2.500.000 ευρώ και 

να παρουσιάζουν καθαρά κέρδη προ φόρων (για κάθε ένα από τα τρία αυτά έτη). 

5. Να διαθέτουν ιδιόκτητο Κέντρο λήψης σημάτων 24ωρης λειτουργίας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 

5 της παρούσας 

6. Να διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 16 της παρούσας. 

7. Να διαθέτουν το απαιτούμενο προσωπικό ηλικίας άνω των 25 ετών με εμπειρία τουλάχιστον άνω 

των 6 ετών, για την παροχή των κατωτέρω αναφερομένων υπηρεσιών φύλαξης του παρόντος 

διαγωνισμού: 

3.2. Απαιτούμενες Υπηρεσίες. Οι απαιτούμενες υπηρεσίες φύλαξης είναι: 

a. Περιγραφή χώρου και εγκαταστάσεων προς φύλαξη 

      Περιφραγμένο χώρο έκτασης περίπου 2.200 τ.μ. περίπου, ιδιοκτησίας ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. στην Αθήνα, επί 

της οδού Λιοσίων 301 όπου χωροθετούνται οι παρακάτω κτιριακές εγκαταστάσεις: 

➢ Διώροφο κτίριο 800 τ.μ. περίπου με υπόγειο (κύριος χώρος εργασίας του προσωπικού της 

ΓΑΙΑΟΣΕ) 

➢ Ισόγειο κτίριο 90 τ.μ. περίπου με υπόγειο (αποθηκευτικός χώρος) 

 

b. Ελάχιστες απαιτήσεις φύλαξης 

Η υπηρεσία φύλαξης των περιγραφόμενων στην προηγούμενη παράγραφο χώρων και κτιριακών 

εγκαταστάσεων θα παρέχεται από τον Ανάδοχο με έναν φύλακα ανά βάρδια ως εξής: 

1. Νυχτερινή βάρδια 21:00 – 05:00 καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας  

2. Επιπρόσθετα, για το χρονικό διάστημα από 27/11 έως 26/2 (τρεις μήνες) κάθε χρονιάς, τις εργάσιμες 

ημέρες (πλην αργιών) με απογευματινή βάρδια 17:00 – 21:00  
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Πρόσθετα ο Ανάδοχος θα διαθέτει έναν επόπτη ο οποίος θα αναλάβει τον έλεγχο καλής εκτέλεσης του έργου 

και των υπηρεσιών των φυλάκων. 

Δικαίωμα εισόδου στις εγκαταστάσεις θα έχουν μόνο όσοι διαθέτουν (και επιδεικνύουν στους φύλακες) 

ειδική άδεια εισόδου από τον Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ή την ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. 

c. Περιοδικές εκθέσεις 

Εντός των πέντε (5) πρώτων εργάσιμων ημερών του κάθε μήνα, ο Ανάδοχος θα υποβάλει τακτική μηνιαία 

έκθεση αναφορικά με την εκτέλεση του έργου του καθώς και έκτακτης αναφοράς για κάθε συμβάν που 

ενδεχομένως προκύπτει, εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την τέλεση του.   

 

3.3.  Απαιτούμενα Δικαιολογητικά κατά την υπογραφή της σύμβασης. Κατά την υπογραφή της 

σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τα παρακάτω : 

 

α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο Ανάδοχος κατέχει ειδική προς την επαγγελματική του 

δραστηριότητα άδεια λειτουργίας, καθώς και ότι το προσωπικό ασφαλείας που απασχολεί ή/και οι προστηθέντες 

του κατέχουν άδεια εργασίας κατηγορίας Α’ ή Β’, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 3707/2008.  

 

β. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας προσφάτου εκδόσεως. 

 

γ. Αποδεικτικό Ενημερότητας του άρθρου 12 του Ν.4174/2013 προσφάτου εκδόσεως. 

 

δ. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο. 

 

Η παράλειψη προσκόμισης των παραπάνω δικαιολογητικών, κωλύει την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Η Αξία της σύμβασης θα αυξομειωθεί κατά το ποσοστό ή ποσόν αυξομείωσης που θα επέλθει από τυχόν αυξομείωση 

της ΕΓΣΣΕ ή του Νόμιμου Κατώτατου Ημερομισθίου (Ν.4093/12 ως ισχύει, εγκύκλιος 26352/28-11-12) ή 

οποιασδήποτε άλλης μεταβολής της κείμενης εργατικής νομοθεσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ– ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ. 

1. Η προκήρυξη θα είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.gaiaose.gr και στην 

ιστοσελίδα του «ΚΗΜΔΗΣ», από όπου θα μπορούν να την παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι.  

2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε Διαγωνιζόμενος έχει 

λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που περιλαμβάνονται 

στην προκήρυξη. 

3. Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να επιθεωρήσει τους προς φύλαξη χώρους της εταιρείας μετά από 

τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλέφωνο + 30 210 83 18 158, και σχετική συνεννόηση με τον 

ορισθέντα υπεύθυνο κ. Κ. Αγγελακόπουλο.  

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  

Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης και κατατίθενται μέσα σε 

ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα 

Προκήρυξη. 

Ο ενιαίος φάκελος προσφοράς θα περιέχει την αίτηση συμμετοχής σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

παραρτήματος I καθώς και 2 σφραγισμένους υποφακέλους, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

Σφραγισμένος A’ Υποφάκελος Προσωπικά στοιχεία – Δικαιολογητικά Ποιοτικής επιλογής 

Οι υποψήφιοι θα περιλάβουν σε σφραγισμένο υποφάκελο τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Πλήρη στοιχεία παρουσίασης υποψήφιας εταιρείας (ΑΦΜ, έδρα, ΔΟΥ, στελέχωση) 

2. Φορολογική-ασφαλιστική ενημερότητα, επί ποινή αποκλεισμού. 

http://www.gaiaose.gr/
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3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο υποψήφιος κατέχει ειδική προς την επαγγελματική του 

δραστηριότητα άδεια λειτουργίας, καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι το προσωπικό ασφαλείας που απασχολεί 

ή/και οι προστηθέντες του κατέχουν άδεια εργασίας κατηγορίας Α’ ή Β’, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 

Ν. 3707/2008. 

4. Βεβαίωση έναρξης λειτουργίας επιχείρησης/εγγραφής στο αρμόδιο επιμελητήριο, από την οποία 

να προκύπτει ότι η επιχείρηση λειτουργεί τουλάχιστον για τα επτά (7) προηγούμενα έτη με συναφές  

αντικείμενο, επί ποινή αποκλεισμού. 

5.  Τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 παρ. 1 με αριθμούς 1 έως 7. 

6.  Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, σύμφωνα με το 

υπόδειγμα του Παραρτήματος III της παρούσης. 

7. Τις ημέρες και ώρες εργασίας καθώς και τον αριθμό των εργαζομένων. 

8. Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι.  

9. Το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 16 της παρούσας 

10. Ιδιόκτητο Κέντρο Λήψης όπως περιγράφεται παρακάτω:  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού ιδιόκτητο Κέντρο Λήψης Σημάτων 24ωρης 

λειτουργίας και υποστήριξης, μέσω του οποίου θα παρέχεται on-line Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου, 

Επιτήρησης και Διακρίβωσης των περιπολιών και των θέσεων σταθερής φύλαξης. Το λογισμικό του 

Ολοκληρωμένου Σύστηματος Ελέγχου Περιπολιών θα πρέπει να είναι αποδεδειγμένα ανοιχτής 

αρχιτεκτονικής, ούτως ώστε, οποιαδήποτε στιγμή να προσαρμόζεται οποιοδήποτε σενάριο περιπολιών, 

χρονοδιαγραμμάτων, αλλαγών κλπ. που επιθυμεί η Αναθέτουσα Αρχή.  

Προς απόδειξη των ανωτέρω θα υποβληθούν εντός του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Τεχνική 

Προσφορά» τα τιμολόγια αγοράς του εξοπλισμού (servers, routers κλπ.) καθώς και τα τιμολόγια που 

σχετίζονται με την αγορά και την ανάπτυξη του λογισμικού ελέγχου των περιπολιών.  

Οι φορητές  συσκευές με τις οποίες θα είναι εξοπλισμένο το προσωπικό περιπολίας και φύλαξης στα 

συγκεκριμένα σημεία επιτήρησης θα διαθέτουν τις τεχνικές προδιάγραφες για να εξυπηρετούν 

αποκλειστικά και μόνο τις υπηρεσίες περιπολίας, στηριζόμενες στην τεχνολογία Radio Frequency 

Identification Number (RFID). Οι συσκευές θα διαθέτουν ενσωματωμένα, ως μια και ενιαία φορητή 

συσκευή, τα αντίστοιχα αισθητήρια και κυκλώματα ώστε να εξυπηρετούνται στο σύνολο τους οι 

ακόλουθες προδιαγραφές, επί ποινή αποκλεισμού: 

10.1 Θα είναι αντιβανδαλιστικού τύπου μεγάλης αντοχής. 

10.2 Θα είναι ανθυγρές 100% και θα λειτουργούν σε οποιοδήποτε δυσμενές περιβάλλον (υπό βροχή, 

χιονόπτωση κλπ.). Πιθανή πτώση τους σε λασπώδες ή υγρό περιβάλλον δεν θα αποκλείει την συνέχεια της 

άμεσης λειτουργίας τους. 

10.3 Θα υποστηρίζουν τις ανάγκες αμφίδρομης φωνητικής επικοινωνίας μεταξύ των φυλάκων και του 

κέντρου για την εκτέλεση των ζητούμενων υπηρεσιών διαθέτοντας ενσωματωμένο κύκλωμα τεχνολογίας 

GSM. 

10.4 Θα διαθέτουν ανεξάρτητο κομβίο κλήσης για φωνητική επικοινωνία του φύλακα με το Κέντρο Λήψης 

Σημάτων αποκλειομένης της δυνατότητας κλήσης για φωνητική επικοινωνία του φύλακα με τρίτους. Η 

δυνατότητα φωνητικής κλήσης τρίτων προς την συσκευή ελέγχου περιπολιών θα είναι εφικτή μόνο 

κατόπιν προγραμματισμού της συσκευής με την εισαγωγή συγκεκριμένων τηλεφωνικών αριθμών κλήσης, 

ανεξαρτήτως της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης και του παρόχου που χρησιμοποιείται για την τηλεφωνική 

επικοινωνία. 

10.5 Θα επιβεβαιώνουν τη γεωγραφική θέση του φύλακα όταν οι συσκευές προσέγγισης RFID σαρώνονται 

από την συσκευή ανάγνωσης η οποία θα διαθέτει ενσωματωμένα κυκλώματα τεχνολογίας GPS και RFID. 
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10.6 Θα αποστέλλουν δεδομένα: 

              10.6.1 «Πτώσης ανθρώπου» (man down), με παραμετροποιήσιμο χρόνο σχετικά με την στάση του 

φύλακα σε οριζόντια θέση και την δυνατότητα προειδοποιητικού ηχητικού μηνύματος στον φύλακα, 

παραμετροποιημένου επίσης χρονικά. 

              10.6.2 «Πάλης» (vibration).  

              10.6.3 «Παραβίαση της συσκευής» (Tamper), για την προστασία αυτής από κακόβουλες 

ενέργειες. 

              10.6.4 «Σήματα πανικού» (panic button), με την χρήση ανεξάρτητου και διακριτού κομβίου. 

10.7 Το λογισμικό ελέγχου περιπολιών του Κέντρου Λήψης Σημάτων, θα έχει τη δυνατότητα εξαγωγής 

αναφορών με τα κάτωθι στοιχεία: 

1) Τις διαδρομές με χρονολογική σειρά, 

2) Τα σημεία ελέγχου, 

3) Τη χρονική στιγμή διέλευσης από κάθε σημείο ελέγχου, 

4) Την επιτήρηση των θέσεων σταθερής φύλαξης ανά σημείο ελέγχου, 

5) Το ιστορικό αρχείο όλων των διαδικασιών, για κάθε περίπολο, σταθερή φύλαξη ή άμεση 

επέμβαση. 

11. Το ύψος του προϋπολογιζόμενου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των 

εργαζομένων. 

 

Σφραγισμένος Β’ Υποφάκελος Οικονομική προσφορά: 

Οι υποψήφιοι θα αναγράψουν σε σφραγισμένο φάκελο ολογράφως και αριθμητικά την οικονομική τους 

προσφορά για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, σύμφωνα με το 

υπόδειγμα του παραρτήματος II.                                                

Επίσης στην οικονομική τους προσφορά οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υπολογίζουν το εύλογο 

διοικητικό κόστος παροχής των υπηρεσιών, των αναλωσίμων, του εργολαβικού κέρδους και των νόμιμων 

υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

1) Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 03/01/2019, ημέρα Πέμπτη  με ώρα έναρξης υποβολής 

προσφορών την 09:00 και λήξη την 12:00 στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής Λ. Λιοσίων 301, 

1ος όροφος, 104 45 Αθήνα, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.  

2) Οι Διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους, είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με 

εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό 

ταχυδρομείο (courier). Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Αναθέτουσα Αρχή 

ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόμενο των 

φακέλων που τη συνοδεύουν. 

3) Προσφορές εκπρόθεσμες δεν γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση από την Αναθέτουσα Αρχή, 

επιστρέφονται δε στους αποδέκτες τους, χωρίς να ανοιχθούν, ακόμη και εάν η καθυστέρηση 

οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, εκτός εάν η επίδοση των προσφορών που έχει ήδη αρχίσει 

κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα συνεχίζεται χωρίς διακοπή μέχρι και την υποβολή των 

προσφορών όλων των Διαγωνιζομένων. Η επιστροφή των εκπρόθεσμων προσφορών γίνεται μετά 

από έγγραφη ειδοποίηση των ενδιαφερόμενων για την παραλαβή τους, η οποία περιλαμβάνει και 

τους λόγους επιστροφής των προσφορών. Εάν οι ενδιαφερόμενοι δεν παραλάβουν τις προσφορές 

τους εντός διμήνου από την ειδοποίησή τους, οι προσφορές καταστρέφονται από την αρμόδια 

επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής.                                                                                                                                             
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την προσφορά τους έως τις 03/01/2019, ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 12: 00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ – Λιοσίων 301, Τ.Κ. 10445 

Αθήνα, σε σφραγισμένο φάκελο στο εξωτερικό μέρος του οποίου θα αναγράφεται ‘’ Προσφορά 

για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης στη ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ’’. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από 

επιτροπή που θα ορισθεί από την εταιρεία.  

4) Ο κυρίως φάκελος αλλά και όλοι οι επιμέρους Υποφάκελοι των Προσφορών πρέπει να είναι 

κλειστοί και απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και τη διεύθυνση του Διαγωνιζομένου (Οδός, 

αριθμός, πόλη, ΤΚ, τηλέφωνα, fax, email) καθώς επίσης και τις ενδείξεις: 

 

 

 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ 

 

Προς:  ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. 

 

Λ. Λιοσίων 301, 1ος Όροφος 

 

104 45– ΑΘΗΝΑ 

 

Επωνυμία  Διαγωνιζομένου : 

 

Στοιχεία Εκπροσώπου: 

 

Διεύθυνση Επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένου και αριθμού τηλεομοιοτυπίας): 

 

 

Να μην ανοιχθεί παρά μόνο από την Επιτροπή Διαγωνισμού 

 

 

 

Διεξαγωγή διαγωνισμού 

1. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει σε Δημόσια Συνεδρίαση από την Επιτροπή Διαγωνισμού 

μισή ώρα μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, 

στη λ. Λιοσίων 301, 1ος  όροφος, Αθήνα, παρουσία των Διαγωνιζομένων ή εξουσιοδοτημένων 

αντιπροσώπων τους. Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου των Προσφορών και η αποσφράγιση των 

επιμέρους υποφακέλων γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

i. Η Επιτροπή Διαγωνισμού παραλαμβάνει και αριθμεί την προσφορά του κάθε συμμετέχοντα, 

αποσφραγίζει δημόσια τον κυρίως φάκελο κάθε Προσφοράς και διαπιστώνει την ύπαρξη εντός 

αυτού της αίτησης συμμετοχής και των επιμέρους υποφακέλων (Α’ και Β’) της Προσφοράς.                                                                                                      

Στη συνέχεια, εφόσον είναι χρονικά εφικτό ή σε επόμενη δημόσια συνεδρίαση, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού αποσφραγίζει τους υποφακέλους Α , αριθμεί και μονογράφει τα έγγραφα που 

βρίσκονται μέσα σε αυτόν. Οι πράξεις της αρίθμησης και μονογραφής αρκεί να γίνονται από ένα 

μέλος της Επιτροπής. Οι Υποφάκελοι Β των Οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται. 

ii. Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή Διαγωνισμού σε κλειστή συνεδρίαση, ελέγχει το περιεχόμενο 

των υποφακέλων Α’ προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσον οι Διαγωνιζόμενοι πληρούν όλες τις 

προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο διαγωνισμό. Οι προσφορές των Διαγωνιζομένων που κρίνεται 

από την Επιτροπή Διαγωνισμού ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις απορρίπτονται, χωρίς να 

διενεργηθεί αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς τους.  

Μετά το τέλος της αξιολόγησης των υποφακέλων Α’ και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης η 

Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνονται: 

1. Τα ονόματα των Διαγωνιζομένων που κρίθηκε ότι πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, 
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2. Τα ονόματα των Διαγωνιζομένων που αποκλείστηκαν από την περαιτέρω συμμετοχή τους στο 

διαγωνισμό, λόγω μη πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, καθώς και τους λόγους 

αποκλεισμού κάθε ενός από αυτούς,  

Στη συνέχεια σε νέα δημόσια συνεδρίαση της επιτροπής, αποσφραγίζονται οι Οικονομικές προσφορές των 

διαγωνιζομένων (υποφάκελος Β) που καλύπτουν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, και συντάσσεται το 

πρακτικό αξιολόγησης των Διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά οικονομικής προσφοράς.  Τα παραπάνω 

Πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού δημοσιεύονται δια αναρτήσεως στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής 

και κοινοποιούνται στους Διαγωνιζόμενους κατόπιν αιτήσεώς τους.  

2. Η  Επιτροπή Διενέργειας  του  διαγωνισμού διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ζητήσει    από  τους 

προσφέροντες να υποβάλουν μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, από την ημέρα γνωστοποίησής 

τους (με τηλεομοιοτυπία) δικαιολογητικά συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά των ήδη 

υποβληθέντων πέραν των ανωτέρω αναφερομένων. Αν τα υπόψη δικαιολογητικά δεν υποβληθούν 

εμπρόθεσμα η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει τις σχετικές 

προσφορές. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Εάν υποβληθούν απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

 

 ΑΡΘΡΟ 7. Ι ΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Η προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλλει για 120 ημέρες από την επομένη της διενέργειας του 

Συνοπτικού Διαγωνισμού.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 8.  ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

1. Ο πίνακας, μαζί με τις τυχόν υποβληθείσες προδικαστικές προσφυγές επί του πρακτικού αξιολόγησης των 

οικονομικών προσφορών, διαβιβάζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής, προς κρίση. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής ανακηρύσσει με τη σχετική του απόφαση  τον Ανάδοχο.   

 

2. Η ανακήρυξη του Αναδόχου δεν συνιστά σύναψη της Σύμβασης. Η Σύμβαση θα συναφθεί με τον Ανάδοχο, 

υπό τους όρους του νόμου και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα Προκήρυξη και θα τεθεί σε ισχύ 

από και με την υπογραφή της. 

 

2.1. Στη σύμβαση θα προσαρτηθούν παρατηρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής. Οι παραπάνω παρατηρήσεις σκοπό 

έχουν να κάνουν πιο σαφές και πλήρες το συμβατικό αντικείμενο του έργου και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 

του. 

 

2.2  Η Αναθέτουσα Αρχή τάσσει ημερομηνία στον Ανάδοχο για την υπογραφή της σύμβασης. Αν περάσει η 

ταχθείσα προθεσμία χωρίς ο Ανάδοχος να παρουσιαστεί, ή αν από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά προκύψει 

ότι ο Ανάδοχος εμπίπτει σε κάποιο από τους λόγους αποκλεισμού, η Αναθέτουσα Αρχή τον κηρύσσει έκπτωτο. 

Στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να αποφασισθεί ανακήρυξη ως Αναδόχου του δεύτερου στη σειρά 

κατάταξης Διαγωνιζομένου ή η επανάληψη του διαγωνισμού. 

2.3. Ενστάσεις κατά πράξεων της αναθέτουσας αρχής ασκούνται σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412 του 

2016 (ΦΕΚ.147/08.08.2016). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

9.1. Η ΓΑΙΑΟΣΕ κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, όλες τις 

διαθέσιμες πληροφορίες, τις οποίες είτε θα αιτήσει ο Ανάδοχος, είτε κατά την εύλογη κρίση της ΓΑΙΑΟΣΕ θα 

διευκολύνουν την προσήκουσα εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

 

9.2. Τόσο η ΓΑΙΑΟΣΕ όσο και ο Ανάδοχος, στα πλαίσια της καλής συνεργασίας και της ταχείας επίτευξης 

των στόχων του έργου της Σύμβασης, υποχρεούνται να απαντούν εγγράφως σε οποιοδήποτε έγγραφο αίτημα 

του άλλου συμβαλλόμενου μέρους εντός προθεσμίας δέκα(10)  ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της 

σχετικής επιστολής. 
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9.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής και 

κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας και κυρίως την καταβολή στους υπαλλήλους των νόμιμων αποδοχών που 

δικαιούνται, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την 

Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ΕΓΣΣΕ , διαφορετικά θα κηρύσσεται έκπτωτος. 

1) Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη Σύμβαση σύμφωνα με 

τους όρους της Σύμβασης, της Προκήρυξης-Πρόσκλησης, της Απόφασης Κατακύρωσης και της 

Προσφοράς του, διαφορετικά υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο τη ΓΑΙΑΟΣΕ. 

2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις υπηρεσίες φύλαξης όπως περιγράφονται στο άρθρο 1 

της παρούσης και να χρησιμοποιεί τον αριθμό των φυλάκων που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο. 

3) Ο Ανάδοχος ορίζει εκπρόσωπό του και τον εξουσιοδοτεί να υπογράψει τη Σύμβαση, να τον 

εκπροσωπεί έναντι της ΓΑΙΑΟΣΕ και να ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό του για όλα 

τα ζητήματα, που σχετίζονται με τη Σύμβαση. Επιπλέον πρέπει να οριστεί και αναπληρωτής του 

εκπροσώπου με τις ίδιες αρμοδιότητες. Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του εκπροσώπου ή / 

και του αναπληρωτή του αναφέρεται γραπτά στη ΓΑΙΑΟΣΕ και ισχύει μετά από τη γραπτή 

έγκριση αυτής. 

4) Ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι μεταξύ άλλων 

εξουσιοδοτημένοι να τον αντιπροσωπεύουν σε όλα τα θέματα που αφορούν τη Σύμβαση και να 

διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, 

συμμετέχοντας, όποτε και όπου κληθούν, σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση 

και τον έλεγχο όργανα της ΓΑΙΑΟΣΕ. 

5) Αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του αναδόχου κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του 

Έργου δύναται να γίνει μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. 

6) Σε περίπτωση που κάποιος από τους εργαζόμενους αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο από την 

εργασία του, ο ανάδοχος υποχρεούται να τον αντικαταστήσει άμεσα, ώστε ο αριθμός των 

εργαζομένων να μην είναι μικρότερος από αυτόν που ορίζεται από τη Σύμβαση για τον 

καθαρισμό των εγκαταστάσεων. 

7) Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 

παραλείψεις που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της ΓΑΙΑΟΣΕ. 

8) Η ΓΑΙΑΟΣΕ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε 

άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που 

προκληθεί σε τρίτους από τα φυσικά πρόσωπα που απασχολεί ο Ανάδοχος, υποχρεούται  μόνος 

αυτός προς αποκατάστασή της. 

9) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση/κοινοπραξία, τα μέλη που αποτελούν την 

ένωση/κοινοπραξία θα είναι από κοινού και εις ολόκληρο υπεύθυνα έναντι της ΓΑΙΑΟΣΕ για 

την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από την παρούσα υποχρεώσεών τους. Τυχόν 

υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις 

εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της 

ΓΑΙΑΟΣΕ ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες  και τις υποχρεώσεις του άλλου 

ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 

10) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση/κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

Σύμβασης, οποιοδήποτε από τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας του, για 

οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα 

υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους 

όρους. 

11) Στην ως άνω περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται αμελλητί να ενημερώσει σχετικά εγγράφως 

τη ΓΑΙΑΟΣΕ. Εάν κατά την κρίση της ΓΑΙΑΟΣΕ οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν 

από τα εναπομείναντα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας, η Σύμβαση υλοποιείται από τα λοιπά 

μέλη στο σύνολό της και εξακολουθεί να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η σχετική 

Απόφαση της ΓΑΙΑΟΣΕ, περί της δυνατότητας εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα 

εναπομείναντα μέλη, κοινοποιείται εγγράφως στον Ανάδοχο. 

12) Εφόσον η ΓΑΙΑΟΣΕ αποφασίσει σχετικά ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν για να 

εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης, τότε η Ανάδοχος ένωση /κοινοπραξία οφείλει να 

προτείνει αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του αποχωρούντος μέλους. 

13) Η πρόταση θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετικά έγγραφα στα οποία ο αντικαταστάτης 

δεσμεύεται για την προσήκουσα εκπλήρωση των εν λόγω συμβατικών όρων και την εν γένει 

υποκατάσταση του στις υποχρεώσεις του αποχωρούντος μέλους. Η ΓΑΙΑΟΣΕ εγκρίνει με 

Απόφασή της την αντικατάσταση αυτή. Σε περίπτωση όμως που η πρόταση για συγκεκριμένο 



12 
 

αντικαταστάτη δεν γίνει αποδεκτή, η ΓΑΙΑΟΣΕ διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο 

ένωση/ κοινοπραξία έκπτωτο. 

 

 

Ο Ανάδοχος επίσης υποχρεούται :  

 

1) Να λαμβάνει όλα τα αναγκαία και απαραίτητα μέτρα  που προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία 

και τους Κανονισμούς ασφαλούς εργασίας. 

2) Να λαμβάνει μέτρα ασφαλείας για την προστασία του προσωπικού του από  την  κυκλοφορία των 

αμαξοστοιχιών. 

3) Να χορηγεί τα απαραίτητα  μέσα για την  ατομική προστασία των εργαζομένων. 

4) Οι δαπάνες που προκύπτουν για την εφαρμογή των ανωτέρω βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.  

 

ΑΡΘΡΟ 10.  ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης θα πραγματοποιείται από την Επιτροπή 

που θα συσταθεί με μέριμνα της Διοίκησης της ΓΑΙΑΟΣΕ, με την σύνταξη σχετικού Πρωτοκόλλου Οριστικής 

Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής. 

 

Η ανωτέρω επιτροπή θα προβαίνει σε τακτικούς ελέγχους : 

α) Για την ορθή τήρηση των υποχρεώσεων του αναδόχου που απορρέουν από τις απαιτήσεις της σύμβασης. 

β) Για την ορθή τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και την κατά νόμο Ασφαλιστική κάλυψη και καταβολή των 

νόμιμων αποδοχών των εργαζομένων στη φύλαξη των εγκαταστάσεων. 

 

Σε περίπτωση που δεν διαπιστώσει παραβάσεις των συμβατικών όρων ή παραπάνω επιτροπή θα συντάσσει 

πρωτόκολλο ποιοτικής παραλαβής, το οποίο θα αποστέλλει στη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών για τα περαιτέρω. 

 

Σε περίπτωση που η επιτροπή διαπιστώσει διαφορές σχετικά με την τήρηση των όρων της σύμβασης εκ μέρους 

του ανάδοχου θα τις αναφέρει στο πρωτόκολλο, ώστε να επιβληθούν από την Διοίκηση της εταιρείας οι 

προβλεπόμενες κυρώσεις από την σύμβαση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11.  ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

 

Απαγορεύεται η εκχώρηση ή η υπεργολαβική ανάθεση από τον Ανάδοχο του συνόλου ή μέρους, του δια της 

συμβάσεως, αναληφθέντος Έργου. 

Κάθε υπεργολαβία ή σύμπραξη ή ένωση μετά την ανάθεση του Έργου δεν γίνεται αποδεκτή από τη 

ΓΑΙΑΟΣΕ. 

Επιτρέπεται εκχώρηση ή υπεργολαβική ανάθεση μόνο κατ’ εξαίρεση και ύστερα από σύμφωνη γνώμη της 

ΓΑΙΑΟΣΕ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12.   ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

12.1. Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 

από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της ΓΑΙΑΟΣΕ, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή 

τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων 

υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 

ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί 

να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς 

να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο 

της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 
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Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή 

εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

12.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης 

και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, 

με αιτιολογημένη απόφαση της ΓΑΙΑΟΣΕ. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 

συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 

υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 

αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο. 

12.3. Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει του παρόντος 

άρθρου, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αρχής ή του φορέα που 

εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που 

έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 

Η πληρωμή θα γίνεται ανά μήνα κατόπιν σχετικών αντίστοιχων πιστοποιήσεων από την Επιβλέπουσα αρμόδια 

Διεύθυνση και έναντι σχετικού τιμολογίου / λογαριασμού του Αναδόχου με την προσκόμιση εκ μέρους του 

Αναδόχου των παρακάτω νόμιμων δικαιολογητικών: 

 

 13.1. Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής των παρασχεθέντων υπηρεσιών, το οποίο 

συντάσσεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 

 

13.2.  Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του Αναδόχου. 

 

13.3. Από το τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες εκάστοτε 

νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών. Ο επιβαλλόμενος Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 

(ΦΠΑ) θα βαρύνει τον ΟΣΕ. 

 

13.4. Το τιμολόγιο του Αναδόχου, πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

1. Μισθολογική κατάσταση του προσωπικού που έχει απασχοληθεί με υπεύθυνη δήλωση ότι το 

προσωπικό είναι πλήρως ασφαλισμένο από αυτόν. 

2. Μηνιαία Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι καλύπτονται πλήρως και σύμφωνα με την 

εργατική νομοθεσία όλες οι αμοιβές και παροχές προς το προσωπικό, το οποίο απασχολείται 

για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων. 

3. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας. 

4. Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητα. 

5. Δήλωση του Ν.1599 που θα αναφέρεται αριθμητικά και ονομαστικά το απασχολούμενο 

προσωπικό, το οποίο θα πρέπει να έχει εξοφληθεί για τον προηγούμενο μήνα, για τον οποίο 

έχει ήδη καταβληθεί αμοιβή από τη ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ στον Ανάδοχο. 

6. Ονομαστική κατάσταση του απασχολούμενου προσωπικού στην οποία εις έκαστος των 

εργαζομένων θα βεβαιώνει ενυπογράφως ότι έχει εξοφληθεί για τον προηγούμενο από τον προς 

πληρωμή μήνα εργασίας του. Ανάλογη κατάσταση θα κατατίθεται και για την εξόφληση του 

δώρου Χριστουγέννων, Πάσχα και Επιδόματος Αδείας, στις αντίστοιχες χρονικές περιόδους. 
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7. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 

τον έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης. 

 

13.6. Ποσοστό 0,06% επί του συμβατικού τιμήματος χωρίς ΦΠΑ θα παρακρατηθεί υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 375 § 7 του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ. 147/Α/08.08.2016). Η παραπάνω κράτηση 

υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφορά υπέρ του ΟΓΑ επ’ αυτού). 

 

ΑΡΘΡΟ 14.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Ο Προσφέρων στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων 

της σύμβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό έως 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 

και η οποία κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης όπως σε αυτή 

ειδικότερα ορίζεται. 

 

Η διάρκεια της εγγυητικής καλής εκτέλεσης θα είναι ίση με το διπλάσιο του μεγίστου χρόνου της σύμβασης και 

πάντως όχι μικρότερη των δύο (2) ετών. 

 

Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων 

ΕΥΡΩ (20.000 €) χωρίς Φ.Π.Α. 

 

Για όσα δεν περιέχονται ή δεν διευκρινίζονται στο παρόν άρθρο ισχύουν όσα προβλέπονται στην § 1β, του άρθρου 

302 του Ν.4412/08.08.2016 (ΦΕΚ.147/08.08.2016). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15.  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Ενστάσεις κατά πράξεων της αναθέτουσας αρχής ασκούνται σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412 του 2016 

(ΦΕΚ.147/Α/08.08.2016). 

Η προθεσμία άσκησης της ένστασης είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης 

στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Για την άσκηση ένστασης κατά της Διακήρυξης η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται με την κατάθεση αυτής η υποβολή παράβολου υπέρ του 

Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του συνοπτικού διαγωνισμού. 

Το παράβολο επιστρέφεται αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφαινόμενο όργανο της ΓΑΙΑΟΣΕ  

 

ΑΡΘΡΟ 16. ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 

 

Ο Ανάδοχος προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση οφείλει να προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο από 

αναγνωρισμένη και νομίμως λειτουργούσα Ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα και με τις εξής γενικές 

απαιτήσεις και ειδικούς όρους. Το εν λόγω ασφαλιστήριο θα περιλαμβάνεται και στο φάκελο προσφοράς 

σύμφωνα με  

 

16.1. ΓΕΝΙΚΕΣ 

16.1.1. Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1§2 του Ν.Δ. 

400/1970. 

 Οι αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις του Ν.Δ. 400/1970 και συνεπώς δεν γίνονται δεκτές 

ως ασφαλιστήρια του Έργου. 

16.1.2. Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα, ή στην αλλοδαπή, θα 

προσυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας και διέπεται από το Ν.Δ. 400/1970, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

16.1.3. Οι παρεχόμενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν, ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις 
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υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύμβαση του Έργου, ιδιαίτερα σε ότι 

αφορά τις προβλεπόμενες, από τις σχετικές ασφαλιστικές συμβάσεις, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, 

περιορισμούς κλπ., και ο ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε 

πρόσωπα ή/και πράγματα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων. 

16.1.4. Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις: 

- θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως 

- θα περιλαμβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους του παρόντος   άρθρου και των 

υπολοίπων Ειδικών Όρων και 

- θα τυγχάνουν της εγκρίσεως της ΓΑΙΑΟΣΕ.  

Η έγκριση της ΓΑΙΑΟΣΕ έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ μέρους του αποδοχής ότι οι όροι των 

ασφαλιστικών συμβάσεων ανταποκρίνονται με επάρκεια στους όρους του παρόντος άρθρου και των 

λοιπών Ειδικών Όρων. 

16.1.5. Η εκ μέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου που αποτελεί ασφαλιστικό 

βάρος και που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόμων αποτελεσμάτων της ασφαλίσεως, θα γίνεται 

πριν από την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής περιόδου. Κατόπιν αιτήσεως της ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ θα 

παρουσιάζει απόδειξη της εν λόγω πληρωμής και μετά τη θέση σε ισχύ ή την ανανέωση οποιοδήποτε 

ασφαλιστηρίου συμβολαίου θα παρέχει απόδειξη της εν λόγω πράξεως καθώς και το ίδιο το ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο ή/και οποιαδήποτε πρόσθετη πράξη. 

16.1.6. Ο Ανάδοχος οφείλει - με μέριμνα και δαπάνη του - να συνάψει ασφαλιστικές συμβάσεις που 

να καλύπτουν κατ' ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικείμενα ασφάλισης) που αναφέρονται στις 

παρ. 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 και 16.6 του παρόντος άρθρου. 

16.1.7. Οι ασφαλιστικές εταιρίες θα πρέπει να λειτουργούν νόμιμα, με δόκιμη δραστηριότητα, σε 

χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ., θα είναι φερέγγυες στο μέτρο των υποχρεώσεων που 

αναλαμβάνουν για το παρόν έργο και θα μπορούν να ασφαλίζουν παρεμφερή έργα, χωρίς να 

παραβιάζονται οι όροι των Τευχών Δημοπράτησης και η Ελληνική Νομοθεσία. 

Τα ασφαλιστήρια Συμβόλαια που έχουν εκδοθεί από ασφαλιστικές εταιρίες που λειτουργούν νόμιμα, με 

δόκιμη δραστηριότητα, σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ., θα πρέπει να 

συνοδεύονται απαραίτητα και από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά. 

Ο Κύριος του Έργου έχει το δικαίωμα να ελέγχει την φερεγγυότητα των ασφαλιστήριων εταιριών, ο δε 

Ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή οποιωνδήποτε κατάλληλων στοιχείων λυσιτελούς ελέγχου. 

16.1.8. Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις θα συνάπτονται σε ΕΥΡΩ. 

16.1.9. (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των ασφαλιστών κάθε στοιχείο από την Τεχνική 

Προσφορά που υπέβαλε ως διαγωνιζόμενος και κάθε αντίστοιχο στοιχείο που έχει θέσει η ΓΑΙΑΟΣΕ, 

υπόψη των διαγωνιζομένων, όπως επίσης και τις εν συνεχεία έρευνες και μελέτες που εκτέλεσε / συνέταξε 

ως ανάδοχος. 

 (2) Η ΓΑΙΑΟΣΕ έχει το δικαίωμα 

➢ να επικοινωνεί απ' ευθείας με τους ασφαλιστές  

➢ να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος.  

➢ να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και ελέγχων. 

 Η υπό της ΓΑΙΑΟΣΕ άσκηση του δικαιώματος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωμα του 

Αναδόχου για οποιασδήποτε φύσης αποζημιώσεις. 

         (3) Κατά την υποβολή του Ασφαλιστηρίου οι Ασφαλιστικές Εταιρείες θα  πρέπει να 

συνυποβάλλουν και Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση του παρόντος άρθρου 

15 των Ειδικών Όρων περί "Ασφαλίσεων" του συγκεκριμένου έργου και ότι με το ασφαλιστήριο 

καλύπτονται πλήρως και χωρίς καμία εξαίρεση όλοι οι όροι και  απαιτήσεις τούτου. 

 (4) Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει ότι θα συναφθούν οι ασφαλίσεις και θα διατηρούνται στα 

καθορισμένα ποσά κατά των ευθυνών που αναφέρονται στο παρόν. Χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

συναίνεση της ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ, κανένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν  δύναται να ακυρωθεί και/ ή καμία 

μείωση στα όρια ή στην κάλυψη δεν είναι δυνατή (συμπεριλαμβανομένων αυτών που είναι αποτέλεσμα 

επεκτάσεων) ούτε αυξήσεις σε απαλλαγές (εκπεστέα ποσά), ή σε εξαιρέσεις ούτε άλλη ουσιώδης 

μεταβολή θα πραγματοποιείται. 

16.1.10. Επισημαίνεται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω:  

(1) Οι αλλοδαπές και συνεπώς και οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπόκεινται υποχρεωτικά στην 

αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται σε αντίθεση προς τον 

κανόνα δημοσίας τάξεως του άρθρου 23 παράγρ. 2 του Ν.Δ. 400/1970 είναι άκυρο.  

(2) Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά μόνο εάν έχουν επικυρωθεί από 

φορέα αρμόδιο για την έκδοση κυρωμένων αντιγράφων. 

(3) Η αποζημίωση της ασφαλιστικής εταιρίας κρίνεται από το δίκαιο του τόπου σύνταξης και εκτέλεσης 
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της ασφαλιστικής σύμβασης, αδιάφορο εάν αυτή παραπέμπει σε ξένους κανόνες.  

Το ίδιο ισχύει για την θεμελίωση της αντικειμενικής ευθύνης, η οποία κρίνεται από το δίκαιο του τόπου. 

16.2. Ειδικές Ρήτρες για τις Περιπτώσεις μη Συμμόρφωσης του Αναδόχου με τις Υποχρεώσεις του. 

16.2.1. Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρίας, ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής 

σύμβασης, ή αμφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται εντός δέκα (10) ημερολογιακών 

ημερών από τη σχετική ειδοποίηση. 

16.2.2. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει, ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις ασφαλιστικές του 

υποχρεώσεις, ή οι ασφαλίσεις που συνομολογήσει κριθούν από την ΓΑΙΑΟΣΕ σαν μη συμβατές με τις 

αντίστοιχες συμβατικές απαιτήσεις, η ΓΑΙΑΟΣΕ δικαιούται να συνάψει στο όνομα και με δαπάνες του 

Αναδόχου την(τις) αντίστοιχη(ες) ασφαλιστική(ές) σύμβαση(εις).  

Τα ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες σύναψης της(των) σύμβασης(εων) θα καταβληθούν από τον 

Ανάδοχο εντός 15 ημερολογιακών ημερών από της σχετικής ειδοποίησης. 

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής, θα επιβαρύνονται με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας.  

Η ΓΑΙΑΟΣΕ έχει το δικαίωμα και: 

i. να συμψηφίσει το σχετικό ποσό συμπεριλαμβανομένου των τόκων υπερημερίας, 

με την επόμενη πληρωμή προς τον Ανάδοχο, αν υπάρχει. 

ii. ή να εκπέσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) από τις οποιασδήποτε 

φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 

iii. ή να αναζητήσει το οφειλόμενο ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με τις νόμιμες 

διαδικασίες είσπραξης οφειλής προς το Δημόσιο. 

16.2.3. Οι τόκοι υπερημερίας θα υπολογίζονται: 

i. για τα ασφάλιστρα, από την ημερομηνία καταβολής τους και  

ii. για τα λοιπά έξοδα από την ημερομηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο των 

οφειλομένων ποσών 

16.2.4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί, ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το οφειλόμενο 

ποσό των ασφαλίστρων, η ΓΑΙΑΟΣΕ, για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωση των ασφαλιστηρίων, 

δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, με χρέωση και για λογαριασμό του Αναδόχου, 

μετά προηγούμενη ειδοποίησή του. 

Σε τέτοια περίπτωση, η εκ μέρους της ΓΑΙΑΟΣΕ είσπραξη των ποσών των ασφαλίστρων που κατέβαλε, 

προσαυξημένων με τους τόκους υπερημερίας, θα γίνεται σύμφωνα με την παρ. 16.2.2. 

Οι τόκοι υπερημερίας θα προσμετρούνται από την ημερομηνία καταβολής των ασφαλίστρων. 

16.2.5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον(στους) δικαιούχο(ους) κάθε ποσό που δεν μπορεί να 

εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ., σύμφωνα με τους όρους των 

ασφαλιστηρίων. 

Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, η ΓΑΙΑΟΣΕ έχει το δικαίωμα: 

i. να παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό από την επόμενη καταβολή προς  τον Ανάδοχο. 

ii. ή να την εκπίπτει από τις εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 

16.2.6. Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία με την οποία ο Ανάδοχος συνήψε ασφαλιστική σύμβαση, 

παραλείψει, ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζημιά κλπ., για οποιοδήποτε λόγο ή 

αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημιάς, ή 

βλάβης, ή καταβολής αποζημίωσης κλπ., σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. 

Η ΓΑΙΑΟΣΕ, σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό και θα το 

συμψηφίσει με την προς τον Ανάδοχο προσεχή πληρωμή του. Εάν δεν προβλέπεται προσεχής πληρωμή, 

η ΓΑΙΑΟΣΕ θα το εκπέσει από τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια του.  

16.3. Διαδικασία Ελέγχου από την ΓΑΙΑΟΣΕ της Επάρκειας των Ασφαλιστικών Συμβάσεων με   Ασφαλιστική 

Περίοδο Εκκινούσα από την Υπογραφή της Σύμβασης. 

16.3.1. Ο έλεγχος από την ΓΑΙΑΟΣΕ. των ασφαλιστικών συμβάσεων, των οποίων η ασφαλιστική περίοδος 

αρχίζει από την υπογραφή της Σύμβασης Ανάθεσης, θα γίνει με την κατάθεσή τους και όχι αργότερα από 

δεκαπέντε (15) ημερολογιακές μέρες μετά από την υπογραφή της Σύμβασης. 

16.3.2. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι ασφαλιστικές συμβάσεις της παραγράφου 16.5.1. 

16.3.3. Ο έλεγχος από την ΓΑΙΑΟΣΕ θα αφορά: 

i. την φερεγγυότητα των προτεινομένων ασφαλιστικών εταιριών 

ii. την συμβατότητα των όρων των ασφαλιστικών συμβάσεων προς τις απαιτήσεις του 

παρόντος άρθρου και τους υπόλοιπους όρους της σύμβασης.  

Η αστοχία του ανακηρυχθέντος Αναδόχου να ικανοποιήσει τις σχετικές απαιτήσεις έτσι ώστε οι 

ασφαλιστικές συμβάσεις ούσες σύμφωνες με τους όρους του παρόντος άρθρου, να γίνουν δεκτές από την 

ΓΑΙΑΟΣΕ, θεωρείται ουσιαστικός λόγος για την ΓΑΙΑΟΣΕ να μπορεί να συνάψει τα ασφαλιστήρια με 

ασφαλιστική εταιρία της προτίμησής του, στο όνομα, για λογαριασμό και με δαπάνες του Αναδόχου. Στην 
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περίπτωση αυτή θα ενεργεί με ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του σαν πληρεξούσιος. Κατά την  

υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ Βεβαίωση 

Ασφάλισης και εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, θα 

προσκομίσει στην ΓΑΙΑΟΣΕ το πρωτότυπο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο μαζί με την εξοφλητική απόδειξη 

του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Εάν ο Ανάδοχος δεν τα προσκομίσει στους προβλεπόμενους χρόνους του 

παρόντος άρθρου, για οποιαδήποτε αιτία, η ΓΑΙΑΟΣΕ θα δικαιούται, κατά την απόλυτη κρίση του, να 

συνάπτει οποιαδήποτε ασφάλιση που πρέπει να διατηρείται σύμφωνα με το παρόν με δαπάνη του 

Αναδόχου, σε διαφορετική περίπτωση, η ΓΑΙΑΟΣΕ δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή της σύμβασης.  

16.3.4. Η αστοχία του ανακηρυχθέντος Αναδόχου να ικανοποιήσει τις σχετικές απαιτήσεις έτσι ώστε οι 

ασφαλιστικές συμβάσεις ούσες σύμφωνες με τους όρους του  παρόντος άρθρου, να γίνουν δεκτές από την 

ΓΑΙΑΟΣΕ, θεωρείται ουσιαστικός λόγος για την ΓΑΙΑΟΣΕ να μπορεί να συνάψει τα ασφαλιστήρια με 

ασφαλιστική εταιρία της προτίμησής του, στο όνομα, για λογαριασμό και με δαπάνες του Αναδόχου.  

 Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί με ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του σαν  πληρεξούσιος. 

 

16.4. Ασφάλιση του Προσωπικού του Έργου 

 

16.4.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία όλο το 

προσωπικό που απασχολεί, σύμφωνα με την (εκάστοτε) ισχύουσα Νομοθεσία (Διατάξεις περί ΙΚΑ κλπ.).  

 

16.4.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το προσωπικό του έναντι ατυχημάτων σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με τα άρθρα 657,658 και 932 του Αστικού Κώδικα για τις πέραν του 

Ι.Κ.Α. ή άλλου δημοσίου κοινωνικού φορέα υποχρεώσεις σε ασφαλιστικές εταιρίες που λειτουργούν 

νόμιμα. 

Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, με οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας, προμηθευτές, σύμβουλοι και πάσης φύσεως συνεργάτες του Αναδόχου. 

Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ημεδαπό όσο και το αλλοδαπό προσωπικό.  

 

16.4.3. Η ΓΑΙΑΟΣΕ δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των παρ. 16.4.1 και 16.4.2, ο δε 

Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην ΓΑΙΑΟΣΕ όλα τα σχετικά στοιχεία για την πραγματοποίηση των 

ελέγχων. 

 

16.4.4. Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη την διάρκεια της σύμβασης εκτέλεσης του 

έργου. 

 

16.5. Ασφάλιση του Έργου ¨ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ  ΚΙΝΔΥΝΟΥ¨ 

 

16.5.1. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Αναδόχου 

 

16.5.5.1.1. Αντικείμενο ασφάλισης 

 

1. Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Γενική Αστική Ευθύνη του Αναδόχου ή/και των προστηθέντων 

του έναντι Τρίτων συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων της ΓΑΙΑΟΣΕ και οι ασφαλιστές θα 

υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε Τρίτους για σωματικές βλάβες ή θάνατο, ψυχική οδύνη ή 

ηθική βλάβη και για υλικές ζημιές σε πράγματα, ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, που προξενούνται καθ' όλη 

τη διάρκεια της περιόδου του Έργου και διαφόρων άλλων ρυθμίσεων, οποτεδήποτε γίνονται  αυτές, και 

εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου και λαμβάνει χώρα στον 

τόπο εργασιών ή τον αμέσως γειτνιάζοντα καθώς και από άλλες βοηθητικές εγκαταστάσεις, χώρους, 

συνεργεία, γραφείων διοίκησης, και οπουδήποτε αλλού στον  χώρο των εργασιών όπου ασκεί την 

δραστηριότητα του. 

2. Καλύπτεται η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη του Αναδόχου ή/και των προστηθέντων του έναντι Τρίτων 

συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων της ΓΑΙΑΟΣΕ και οι ασφαλιστές θα υποχρεούνται να 

καταβάλουν αποζημιώσεις σε Τρίτους για σωματικές βλάβες ή θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και 

για υλικές ζημιές σε πράγματα, ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, που προξενούνται καθ' όλη τη διάρκεια της 

περιόδου του Έργου και διαφόρων άλλων ρυθμίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον 

εκτελούνται στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου και των προστηθέντων του έναντι 

τρίτων για λάθη ή παραλείψεις που θα προκύψουν από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Έργου και λαμβάνει 

χώρα στον τόπο εργασιών ή τον αμέσως γειτνιάζοντα καθώς και από άλλες βοηθητικές εγκαταστάσεις, 

χώρους, συνεργεία, γραφείων διοίκησης, και οπουδήποτε αλλού στον χώρο των εργασιών όπου ασκεί την 
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δραστηριότητα του. 

3. Καλύπτεται η εκ του Νόμου προβλεπόμενη Ευθύνη του Αναδόχου έναντι του προσωπικού που 

απασχολείται για την εκπλήρωση του έργου των φυλάξεων. Ειδικότερα θα καλύπτεται η "ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ 

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" του, με την ιδιότητα του εργοδότη, σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 657, 

658 και 932 του Αστικού Κώδικα για τις περιπτώσεις ατυχημάτων στο προσωπικό του και λαμβάνει χώρα 

στον τόπο εργασιών ή τον αμέσως γειτνιάζοντα καθώς και από άλλες βοηθητικές εγκαταστάσεις, χώρους, 

συνεργεία, γραφείων διοίκησης, και οπουδήποτε αλλού στον χώρο των εργασιών όπου ασκεί την 

δραστηριότητα του. 

16.5.1.2. Διάρκεια της Ασφάλισης 

Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης και λήγει με την εξάντληση  του 

συμβατικού χρόνου  παροχής της προβλεπόμενης στην παρούσα υπηρεσία ή μέχρι οποιαδήποτε άλλη 

ημερομηνία ή ημερομηνίες που ευλόγως θα απαιτηθούν ή συμφωνηθούν με την ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ χωρίς να 

περιορίζονται οι ευθύνες και υποχρεώσεις του σύμφωνα με τη Σύμβαση.  

 

16.5.1.3. Όρια Αποζημίωσης 

(1)  Τα ελάχιστα όρια αποζημίωσης για τα οποία θα πραγματοποιείται η  ασφάλιση Αστικής Ευθύνης 

έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης της σύμβασης και στο σύνολο της δωδεκάμηνης περιόδου 

ασφάλισης, θα είναι τα ακόλουθα: 

 

 

 

Γενική Αστική Ευθύνη και 

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη 

 

Όρια Ευθύνης 

 

Για υλικές ζημιές (θετικές ή αποθετικές) σε 

πράγματα Τρίτων, ανεξάρτητα από τον 

αριθμό των τυχόν ζημιωθέντων Τρίτων 

 

1.000.000 ΕΥΡΩ / περιστατικό 

 

Για σωματική βλάβη ή θάνατο Τρίτων κατά 

άτομο 

 

1.000.000 ΕΥΡΩ / περιστατικό 

Για σωματική βλάβη ή θάνατο Τρίτων, μετά 

από ομαδικό ατύχημα, ανεξάρτητα από τον 

αριθμό των παθόντων 

 

1.000.000 ΕΥΡΩ /περιστατικό 

Το αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης 

Ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια ισχύος της 

ασφαλιστικής κάλυψης έναντι Τρίτων, κατά 

την περίοδο εκτέλεσης του Έργου, θα είναι 

κατ' ελάχιστον 

 

 

2.000.000 ΕΥΡΩ 

Εργοδοτική Ευθύνη Όρια Ευθύνης 

 

Για σωματική βλάβη ή θάνατο Τρίτων κατά άτομο 

 

100.000 ΕΥΡΩ / περιστατικό 

Για σωματική βλάβη ή θάνατο Τρίτων, μετά από 

ομαδικό ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό 

των παθόντων 

 

200.000 ΕΥΡΩ / περιστατικό 

 

 

Απαλλαγές 

 

 

Γενική & Επαγγελματική Αστική Ευθύνη 

 

5% με ελάχιστο ποσό των ευρώ 3.000 

σε κάθε απαίτηση 
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16.6. Ειδικοί  Όροι που πρέπει να Περιλαμβάνονται στις Ασφαλιστικές Συμβάσεις του Έργου. Στο ενιαίο 

ασφαλιστήριο των καλύψεων θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 

 

 

16.6.1. "Στην έννοια της λέξης Ασφαλιζόμενος περιλαμβάνεται ο Ανάδοχος και το πάσης φύσεως 

προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε συμβατική σχέση εργασίας με αυτόν στα πλαίσια του 

συγκεκριμένου Έργου, καθώς επίσης και η ΓΑΙΑΟΣΕ. 

 

 

 

16.6.2. Η ΓΑΙΑΟΣΕ, οι εκπροσωπούσες Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, οι Σύμβουλοι του 

ΟΣΕ (και /ή των Υπηρεσιών του) και το προσωπικό τούτων θεωρούνται Τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα με τους 

όρους και τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης με την εφαρμογή του παραρτήματος 

"Διασταυρούμενη ευθύνη αλλήλων" (cross liability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη των 

ασφαλιζομένων φορέων. 

 

16.6.3. Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται τυχόν κατά :  

- του Αναδόχου 

- και / ή των Συμβούλων του 

- και / ή της ΓΑΙΑΟΣΕ 

- και / ή των Εκπροσωπουσών της ΓΑΙΑΟΣΕ Υπηρεσιών και /ή των Συμβούλων τους  

- και / ή μέρους ή / και του συνόλου του προσωπικού των παραπάνω με την αιτίαση ευθύνης τους 

ή συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζημιά η οποία θα αφορά και θα προκύπτε ι αποκλειστικά από την 

ασφαλισμένη δραστηριότητα που καλύπτει το ασφαλιστήριο, από πράξη ή παράλειψη των παραπάνω 

προσώπων, οι οποίοι καλύπτονται από το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, θα καταβάλει 

δε κάθε ποσό για βλάβη και /ή ζημιά που προκλήθηκε από πράξη ή παράλειψη των παραπάνω.16.6.4. 

Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, αυτόματα και 

χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδικές, ή άλλου είδους εντολή, ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η απαίτηση 

του Αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στην 

Υπηρεσία και η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική 

αποζημίωση στην Υπηρεσία, μετά από αίτηση της τελευταίας για το σκοπό αυτό.  

 

 

16.6.5. Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώματος ανταγωγής κατά της Υπηρεσίας, των 

Συμβούλων της, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζημιά 

οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθελημένη, των παραπάνω προσώπων που  αφορά και προκύπτει 

αποκλειστικά από την ασφαλισμένη δραστηριότητα.  

 

 

16.6.6. Το ασφαλιστήριο δεν μπορεί να ακυρωθεί, τροποποιηθεί, ή να λήξει χωρίς την έγγραφη, με 

συστημένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής 

εταιρίας, τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς την Υπηρεσία Επίβλεψης.  

 

 

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη 

 

Ευρώ 5.000 σε κάθε απαίτηση 

 

Εργοδοτική Ευθύνη 

 

οι τρεις (3) πρώτες εργάσιμες ημέρες 
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16.6.7. Με το ενιαίο ασφαλιστήριο θα καλύπτεται και η ευθύνη της Υπηρεσίας και /ή των Συμβούλων της 

και /ή του προσωπικού των, που απορρέει από το άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα  (Ευθύνη 

Προστήσαντος)" αποκλειστικά και μόνο για απαιτήσεις που θα προκύπτουν από την ασφαλισμένη 

δραστηριότητα. 

 

 

16.6.8. Εφαρμοστέο δίκαιο/ δικαιοδοσία είναι το Ελληνικό στα Δικαστήρια Αθηνών  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τονίζεται ότι στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο θα αναγραφεί ολόκληρο το Άρθρο 15.6 των 

παρόντων Ειδικών Όρων με την προσθήκη «Κάθε όρος του παρόντος παραρτήματος του Ασφαλιστηρίου 

Συμβολαίου, ως ειδικός, υπερισχύει κάθε άλλου όρου ή διατάξεως του Συμβολαίου αυτού, που είναι αντίθετος, 

ολικώς ή μερικώς, κάθε δε τέτοιος όρος, που αναιρεί ή μειώνει την ευθύνη και την υποχρέωση της ασφαλιστικής 

εταιρείας προς αποζημίωση του ασφαλισμένου είναι ανίσχυρος και θεωρείται μη γεγραμμένος». 

 

ΑΡΘΡΟ 17.  ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ- ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται να ματαιώσει ή να ακυρώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο.  

Η συμμετοχή ενός και μόνο Διαγωνιζομένου δεν αποτελεί κώλυμα για την κατακύρωση του αποτελέσματος του 

Διαγωνισμού σε περίπτωση που η προσφορά του κριθεί ικανοποιητική ό την Αναθέτουσα Αρχή. 

Οι διαφορές που τυχόν προκύψουν από τον διαγωνισμό θα επιλύονται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια 

των Αθηνών. 

  

ΑΡΘΡΟ 18.  ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

18.1.  Ο παρών Συνοπτικός Διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με το Ν.4412/08.08.2016 

(ΦΕΚ.147/Α/08.08.2016) και τις σχετικές διατάξεις του ν.3863/2010 

 

18.2. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Τακτικός Προϋπολογισμός. 

 

 

Για τη ΓΑΙΑΟΣΕ 

 

 

Διευθύνων Σύμβουλος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ : 

ΟΝΟΜΑ : 

ΕΔΡΑ  : 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 

FAX  : 

E-MAIL  : 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΓΑΙΑΟΣΕ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΩΝ (24) 

ΜΗΝΩΝ.          

                               

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ……………………………………………………………. 

Έδρα :  Πόλη ………………… οδός………… αριθμ……… Τ.Κ……. Τηλ………….  

 

 

 

 

 

 

 

 

Τόπος  

 

 

      Α/Α ΕΙΔΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ   

1 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 - 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΙΚΟΣΙ 

ΤΕΣΣΑΡΩΝ 

(24) ΜΗΝΩΝ 

 
ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
 

 

 ΥΨΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ   

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 

 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ   

 ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ   

 
ΝΟΜΙΜΕΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 

 

    

    

    

                                                   ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ   
 

 

                                                                ΦΠΑ 

24% 
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………………      Ημερομηνία……/…./.2018 

 

Ο Προσφέρων 

Υπογραφή –Σφραγίδα 

 

 

Παρατήρηση :  Οι τιμές στους παραπάνω πίνακες θα συμπληρωθούν σε αντιστοιχία με το αντικείμενο 

φύλαξης του άρθρου 1 της παρούσης Προκήρυξης. 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄ 

Οικονομικοί Φορείς της ημεδαπής 

Δήλωση του υποψηφίου, στην οποία να δηλώνονται τα εξής: 

 

α) ότι ο υποψήφιος αποδέχεται γενικά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της πρόσκλησης ότι είναι απολύτως 

ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου, των πηγών προέλευσης των πάσης 

φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο 

του διαγωνισμού και ότι έλαβε υπόψη του τις υποχρεώσεις σχετικά με τις διατάξεις περί προστασίας του 

περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεστεί η σύμβαση. 

 

β) ότι ο υποψήφιος δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου και δεν δηλώνει ψευδή στοιχεία 

κατά την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών στα πλαίσια του διαγωνισμού. 

 

γ) ότι ο υποψήφιος μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του : 

 

- δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, 

αναστολή εργασιών ή δεν τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας 

εγκατάστασής του. 

 

- δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία  κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας 

εγκατάστασής του. 

 

δ) ότι ο υποψήφιος, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις 

του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

 

ε) ότι ο υποψήφιος, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του,  είναι εγγεγραμμένος στο οικείο 

επαγγελματικό Επιμελητήριο. 

 

στ) ότι ο υποψήφιος αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των παραπάνω 

δικαιολογητικών  της παρούσας Διακήρυξης αν ζητηθούν από τον ΟΣΕ. 

 

 

Ο 

ΔΗΛΩΝ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄ 

Οικονομικοί Φορείς της Αλλοδαπής 

 

Δήλωση του υποψηφίου, στην οποία να δηλώνονται τα εξής: 

 

α) ότι ο υποψήφιος αποδέχεται γενικά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης ότι είναι 

απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου, των πηγών προέλευσης 

των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στο φάκελο του διαγωνισμού και ότι έλαβε υπόψη του τις υποχρεώσεις σχετικά με τις 

διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου 

πρόκειται να εκτελεστεί η σύμβαση. 

 

β) ότι ο υποψήφιος δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου και δεν δηλώνει ψευδή στοιχεία 

κατά την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών στα πλαίσια του διαγωνισμού. 

 

γ) ότι ο υποψήφιος μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του : 

 

➢ δεν τελεί  υπό πτώχευση, εκκαθάριση ,παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή  πτωχευτικό 

συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή δεν τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις 

διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του, 

 

➢ δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία  κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 

διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από 

τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του, 

 

δ) ότι ο υποψήφιος, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, είναι ενήμερος ως προς τις 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του, 

 

ε) ότι ο υποψήφιος αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

παραπάνω δικαιολογητικών  της παρούσας Διακήρυξης αν ζητηθούν από τον ΟΣΕ 

 

 

 

Ο 

ΔΗΛΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος) ……………………………. / 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…..  

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ………………………………………………………………………..4 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

                                                           
1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

4  Όπως υποσημείωση 3. 
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α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα 

τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την 

καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των/ της υπ. αριθ. ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την 

(αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 

σε τρείς (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (σ.σ.  πρέπει να είναι ισχύος διπλάσιας της διάρκειας της 

σύμβασης και πάντως όχι μικρότερου των δύο (2) ετών ή αορίστου χρόνου) ή μέχρις ότου αυτή μας 

επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας 

απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 

ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

 


