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Σελίδα 1 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΠΡ/78/2022 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:  

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ (SECURITY) 

ΣΕ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ» 

με εκτιμώμενη αξία 60.000,00 Ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. 

 

 

 

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.), έχοντας υπόψη:  

 

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

- του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  

- του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 

νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των 

άρθρων 324-337 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

- του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)  

ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :  ΠΡ/78/2022 

CPV:  (CPV): 79710000-4, 79713000-5  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
Συνολικός προϋπολογισμός σύμβασης: 60.000,00 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 

74.400,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της πρόσκλησης υποβολής 

προσφορών για την διενέργεια της απευθείας ανάθεσης κατ’ άρθρο 118 και 

328 του ν. 4412/2016 και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
23.12.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

28.12.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

29.12.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 
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- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

- του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 

2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις» 

- του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

- του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115)  

- της υπ' αριθ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: “Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

- με αρ. πρωτ. 64233/08.06.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που 

αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους 

εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (ΦΕΚ 

Β΄2453/9-6-2021) 

- της αριθ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 

Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

- της αριθ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 

τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».  

- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των 

μελών τους με κλήρωση», 

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 

άλλες διατάξεις», 

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

- του ν.2690/1999 (Α' 45) «“Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των 

άρθρων 7 και 13 έως 15, 

- του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 

- του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 

Νομοθεσίας» 

- του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 επ. 

- του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

- του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»  

- του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 

Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»  

- του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των 

άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

- του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  

- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 

των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 

Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

- του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για 

την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του 

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά παραπάνω. 

- τον ν. 4482/2017 (Β' 102) “Νέο Ρυθμιστικό Πλαίσιο για τις Αστικές Συγκοινωνίες στην Περιφερειακή 

Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις”, όπως ισχύει σήμερα και μετά την τροποποίηση του με το 

άρθρο 41 του Ν 4640/2019 (Α΄ 190), 

- Το με αριθ. πρωτ. 7612/29.08.2022 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του Ο.Α.Σ.Θ. την 

24.08.2022, με το οποίο ορίστηκε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 

- Την υπ’ αριθ. 11/θέμα 1/31.8.2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ. περί «Συγκρότησης 

σε σώμα του νέου Δ.Σ.». 

- Το υπ’ αριθ. πρωτ. 162/2022 με αριθμό ΑΣ2022/203 Πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ 22REQ011896115) 

- και την με αρ. πρωτ. ΔΠΔΑ/165067/ΟΑΣΘ Πολυετή Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ ΨΩΗ2465ΧΘΞ-

ΙΞΡ και ΑΔΑΜ 22REQ011896480) με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ποσού 400.000 € για το 

έτος 2023. 

- Την με αριθ. πρωτ. 10267/23.12.2022 απόφαση του Προέδρου και Δ/τος Συμβούλου του ΟΑΣΘ για την 

έγκριση της διαδικασίας και των όρων της παρούσας πρόσκλησης.  
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Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι 

 

Τους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, στα πλαίσια της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης κατ’ 

άρθρο 118, 328 και 330 του ν. 4412/2016 για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ (SECURITY) ΣΕ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ». 

 

1. Αντικείμενο της σύμβασης: είναι η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ (SECURITY) ΣΕ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ με προϋπολογιζόμενη αξία 60.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 74.400,00 
ευρώ με ΦΠΑ.  
 

2. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV): 79710000-4 «Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας» και συμπληρωματικού (CPV): 79713000-5 

«Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης» 

 

3. Κριτήριο ανάθεσης: ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά, μόνο βάσει τιμής και 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών. 

 

4. Διάρκεια: Η ανάθεση των υπηρεσιών θα έχει διάρκεια (10) δέκα εβδομάδες, με έναρξη την ημερομηνία 

πρόσκλησης του αναδόχου για την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 5 του ν. 

4412/2016  ή/και  μέχρι την εξάντληση του οικονομικού αντικειμένου της.  

 

5. Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 ευρώ. 

 

6. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης ήτοι την παροχή υπηρεσιών φύλαξης.  Όσον 
αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς: 

α) Απαιτείται να διαθέτουν άδεια λειτουργίας τους ως εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, 
εκδοθείσα από την Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με το ν.3707/2008 (Α' 209). 

β) Απαιτείται να συμμορφώνονται με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας: 
i. ISO 45001:2018 Σύστημα Διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία. 

ii. ISO 27001:2013 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών. 
iii. ISO 14001:2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. 
iv. ISO 18788:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφάλειας.  

 
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις απαιτείται να συντρέχουν, επί ποινή αποκλεισμού, κατά το χρόνο υποβολής της 

προσφοράς του οικονομικού φορέα. 

7. Χρόνος ισχύς των προσφορών: 6 μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 

προσφορών. 

 

8. Λόγοι αποκλεισμού: Αποκλείεται από την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
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προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας 

ή περισσότεροι λόγοι που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 και 2 του Ν 4412/2016.  

 

9. Υποβολή Προσφορών:  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). 

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας πρόσκλησης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό 180154 και 

αναρτήθηκαν στη διαδικτυακή πύλη του (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Η πρόσκληση, όπως προβλέπεται στην περίπτωση ιστ της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του ν. 4727/2020, 

αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Η Πρόσκληση καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): 

www.oasth.gr στη διαδρομή: Αρχική Σελίδα ► Νέα ► Διαγωνισμοί. 

9.1. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παρόν τεύχος της Πρόσκλησης για το 

σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.    

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές, εναλλακτικές προσφορές και προσφορές για μέρος της προμήθειας. 

Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών θα διενεργηθεί κλήρωση από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.  

Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού στις 29.12.2022, ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 11:00.   

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας 
αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.  
Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, εφόσον δεν έχουν προσβάλει εμπροθέσμως τη Πρόσκληση, θεωρείται ότι 
αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της. 

9.2. Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

9.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 

Πρόσκληση, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν. 4412/2016, 

ιδίως τα άρθρα 36 και 259, και την με αρ. πρωτ. 64233/08.06.2021 (ΦΕΚ Β’2453/9-6-2021) Κοινή Υπουργική 

Απόφαση με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων 

Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες».  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.oasth.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο 

εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 

910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 

και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

9.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνονται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με 

υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 259 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως 

άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η αναθέτουσα αρχή 

θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της. 

9.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  

 

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» στον 

οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική 

προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα πρόσκληση. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση δικαιολογητικών. 

Από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται, με χρήση λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία εκείνα της 

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 257 του ν. 

4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 

τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 

διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την 

αξιολόγησή της. 

9.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα ηλεκτρονικά 

αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους στις 

αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας, 

εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία αποτελούν 

συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών 

(εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του 

άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται 

ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται 

για κάθε υποφακέλο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν. 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι της παρούσας σύμβασης δεν έχουν αποτυπωθεί στις 

ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς συντάσσουν την τεχνική 

προσφορά τους και υποβάλλουν: α) ψηφιακά υπογεγραμμένα το σχετικό υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

το οποίο διατίθεται από την Αναθέτουσα σε ηλεκτρονική μορφή στο Παράρτημα II της παρούσας Πρόσκλησης 

και το σχετικό υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς- Πίνακα Απαιτήσεων, το οποίο διατίθεται από την 
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Αναθέτουσα σε ηλεκτρονική μορφή στο Παράρτημα IΙΙ της παρούσας Διακήρυξης και β) όλα τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν την ζητούμενη τεχνική και επαγγελματική εμπειρία. 

Για τη διευκόλυνση της Επιτροπής, εντός κάθε επιμέρους υποφακέλου δύναται να επισυνάπτεται κατάλογος 

περιεχομένων εγγράφων, με αναφορά κάθε εγγράφου σύμφωνα με την περιγραφή και σειρά (διάταξη) της 

Διακήρυξης. 

9.2.5.  Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς τα 

καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής: 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε 

έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:  

α. είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που 

φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά 

έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille  

β. είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν 

ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

γ. είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45),  

δ. είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές 

διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,  

ε. είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση 

απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.  

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 

έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως 

αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 

καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF. Ο Οικονομικός Φορέας 

δύναται να καταχωρίζει ηλεκτρονικά αρχεία άλλων μορφότυπων, εφόσον αυτό απαιτείται ή κρίνεται 

απαραίτητο για την καλύτερη αποτύπωση, αξιολόγηση ή αξιοποίηση της πληροφορίας που αυτό περιέχει 

(ενδεικτικά: χρονοπρογραμματισμός έργου σε μορφότυπο MPP/MPX, υπολογιστικά φύλλα σε μορφότυπο 

XLS/XLSX, βίντεο σε μορφότυπο MPG/AVI/MP4 κ.α.) 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που 

κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α’188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω 

Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή 

Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες 

που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 

05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και 

εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή 

παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον 

Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων 

στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια 

έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.  

Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του 
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άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 

1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά 

την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα 

δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή 

της διαδικασίας. 

 

9.3. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

9.3.1. Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, ο υποψήφιος Ανάδοχος καταθέτει τα παρακάτω 

δικαιολογητικά:  

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για τη μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις 

εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

β. Φορολογική ενημερότητα του προσφέροντος σε ισχύ που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 

κράτους - μέλους ή χώρας.  

γ. Ασφαλιστικές ενημερότητες σε ισχύ από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους οφείλει να 

καταβάλλει εισφορές ο προσφέρων.  

δ. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, είναι απαραίτητο να υποβληθούν με τη πρόσφορα και τα κατά περίπτωση 

νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης. 

ε. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, η οποία θα έχει συνταχθεί μετά την δημοσίευση της παρούσας, στην 

οποία ο προσφέρων θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει 

εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, τόσο για κύρια όσο και για επικουρική ασφάλιση. 

ζ. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα σύμφωνα με το Παράρτημα ΙV της παρούσας, στην 

οποία θα δηλώνεται ότι: 

i. Τηρώ τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, έτσι όπως έχουν θεσπιστεί και ισχύουν. 

ii. Τηρώ τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και 

πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. 

iii. Δεν έχω τελέσει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, όπως ορίζεται στις διατάξεις του Ν. 

4412/2016 καθώς και στην περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010. 

iv. Δεν υπάρχει εις βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που 

αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρο 73 του Ν. 4412/2016. 

v. Έχω εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. 

vi. Έλαβα γνώση των όρων της εν λόγω πρόσκλησης, τους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
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vii. Δεν έχουν επιβληθεί εις βάρος μου κυρώσεις του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις. 

Η ως άνω αναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση, δεν απαιτείται να φέρει βεβαίωση το γνήσιο της 

υπογραφής. 

 

9.3.2. Τεχνική Προσφορά  

Η Τεχνική Προσφορά του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών 

συντάσσεται σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας.  

Επιπλέον προς απόδειξη της επαγγελματικής και τεχνικής τους ικανότητας οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν: 

α) Αντίγραφο ειδικής άδειας λειτουργίας εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, (οι 
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πάροχοι υπηρεσιών φύλαξης) η οποία εκδίδεται από τον Προϊστάμενο του 
Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3707/2008 (Α' 209). 

β) Οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα εξής πρότυπα διασφάλισης ποιότητας: 

• ISO 45001:2018 Σύστημα Διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία. 

• ISO 27001:2013 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών. 

• ISO 14001:2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. 

• ISO 18788:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφάλειας.  

 

9.4. Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών. 

Η Οικονομική Προσφορά του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών 

συντάσσεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 

Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να έχουν την μορφή όπως αυτή περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α’/115/2010) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 

22 του ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α’/88/2013) οι προσφέροντες - εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης, πρέπει, 

επί ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της οικονομικής τους προσφοράς τα 

παρακάτω στοιχεία:  

α. Τον αριθμό των εργαζομένων. 

β. Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. 

γ. Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

δ. Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των 

εργαζομένων. 

ε. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 

Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών 

τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. 
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Επιπρόσθετα, οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην 

οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. Στην περίπτωση, όπου το καθεστώς των συλλογικών συμβάσεων 

εργασίας έχει μεταβληθεί, θα πρέπει να επισυναφθούν τα ισοδύναμα έγγραφα. 

 

 

10. Τρόπος Πληρωμής: 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιείται μηνιαίως σε τριάντα (30) ημέρες από το τέλος του 

προηγούμενου μήνα, με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών και κατόπιν έκδοσης του σχετικού 

πρωτοκόλλου παραλαβής, από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των υπηρεσιών.  

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, για την παροχή της προμήθειας υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης.  

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της 

αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε 

κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

β) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 

(άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού 

εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή, θα γίνεται η τυχόν προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία, ανάλογη παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. 

Ο έλεγχος και η εκκαθάριση των δαπανών για την πληρωμή του αναδόχου διενεργούνται με εφαρμογή των 

σχετικών διατάξεων του ν. 4412/2016 και την σχετική με αριθ. 2/45136/0026/1.6.2017 εγκύκλιο του Υπουργείο 

Οικονομικών – Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

11. Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 

παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης μη σμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και η οποία κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του 

συμφωνητικού.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον α) την 

ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της 

εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του 

οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα 

παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε 

περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) 

τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την 

ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης 
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να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και 

προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης και το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο τα 

οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν.4412/2016. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι δύο μήνες μεγαλύτερος από τον 

χρόνο διάρκειας της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 

όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος 

οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής 

εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

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

ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 

του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 

αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται 

μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

12. Λοιποί Όροι: 

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις σχετικές διατάξεις του εθνικού και ενωσιακού 

δικαίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων (Ευρωπαϊκός 

Κανονισμός 2016/679 για την Γενική Προστασία Δεδομένων της 27ης Απριλίου 2016 και Ν. 

4624/2019,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί π̟ροστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) καθώς 

και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών ∆εδομένων, που διαθέτει και εφαρμόζει ο Ο.Α.Σ.Θ., για τα 

οποία έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα.  

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που ανταλλάσσονται κατά την 

εκτέλεση ή επ’ αφορμή της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης είναι εμπιστευτικές. Εμπιστευτικές 

θεωρούνται πληροφορίες και στοιχεία που δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμη και αν δεν χαρακτηρίζονται 

ως τέτοιες. Τα συμβαλλόμενα μέρη, οι προστηθέντες και βοηθοί εκπλήρωσής τους, υποχρεούνται να μην 

αποκαλύπτουν πληροφορίες που λαμβάνουν από και εξαιτίας της παρούσης, να χειρίζονται με απόλυτη 

εχεμύθεια όλα τα έγγραφα και τις σχετικές πληροφορίες και εν γένει κάθε στοιχείο που περιέχεται στη 

γνώση ή στην αντίληψή τους. 

 

Για τον Ο.Α.Σ.Θ. 

 

Κωνσταντίνος Ταγγίρης 

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Α.Α  

Η αναθέτουσα διαθέτει κεντρικά γραφεία (Παπαναστασίου 90) και δύο αμαξοστάσια (Σταυρούπολη και 

Φοίνικας), σταθμούς μετεπιβίβασης καθώς και σταθμαρχεία για τα οποία υπάρχει η ανάγκη φύλαξης. 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών ασφάλειας - φύλαξης των αμαξοστασίων και λοιπών 

χώρων του Οργανισμού. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών ασφάλειας – φύλαξης των αμαξοστασίων και λοιπών 

χώρων του Οργανισμού. Οι ημέρες και οι ώρες εργασίας εβδομαδιαίως περιγράφονται ακολούθως: 

 

ΧΩΡΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΗΜΕΡΕΣ   ΑΤΟΜΑ 

1. ΚΕΝΤΡΙΚΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΔΕΥΤΕΡΑ – 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

07.00 – 15.00 

 
 

2,00 

       

2. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 

ΔΕΥΤΕΡΑ – 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

06.00 - 14.00 0,00 

14.00 - 22.00 0,00 

22.00 - 06.00 1,00 

     

ΣΑΒΒΑΤΟ 

06.00 - 14.00 0,00 

14.00 - 22.00 0,00 

22.00 - 06.00 1,00 

     

ΚΥΡΙΑΚΗ  

06.00 - 14.00 0,00 

14.00 - 22.00 0,00 

22.00 - 06.00 1,00 

       

3. ΦΟΙΝΙΚΑΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ – 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

06.00 - 14.00 0,00 

14.00 - 22.00 0,00 

22.00 - 06.00 1,00 

     

ΣΑΒΒΑΤΟ 

06.00 - 14.00 0,00 

14.00 - 22.00 0,00 

22.00 - 06.00 1,00 

     

ΚΥΡΙΑΚΗ  

06.00 - 14.00 0,00 

14.00 - 22.00 0,00 

22.00 - 06.00 1,00 
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4. Ν.Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ - 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

06.00 - 14.00 1,00 

14.00 - 22.00 1,00 

22.00 - 06.00 0,00 

     

ΣΑΒΒΑΤΟ 

06.00 - 14.00 1,00 

14.00 - 22.00 1,00 

22.00 - 06.00 0,00 

     

ΚΥΡΙΑΚΗ  

06.00 - 14.00 1,00 

14.00 - 22.00 1,00 

22.00 - 06.00 0,00 

       

5. Σ.Μ.  ΙΚΕΑ 

ΔΕΥΤΕΡΑ - 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

06.00 - 14.00 1,00 

14.00 - 22.00 1,00 

22.00 - 06.00 1,00 

     

ΣΑΒΒΑΤΟ 

06.00 - 14.00 1,00 

14.00 - 22.00 1,00 

22.00 - 06.00 1,00 

     

ΚΥΡΙΑΚΗ  

06.00 - 14.00 1,00 

14.00 - 22.00 1,00 

22.00 - 06.00 1,00 

       

6. Σ.Μ. ΚΡΗΝΗ 

ΔΕΥΤΕΡΑ - 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

06.00 - 14.00 0,00 

14.00 - 22.00 0,00 

22.00 - 06.00 1,00 

     

ΣΑΒΒΑΤΟ 

06.00 - 14.00 0,00 

14.00 - 22.00 0,00 

22.00 - 06.00 1,00 

     

ΚΥΡΙΑΚΗ  

06.00 - 14.00 0,00 

14.00 - 22.00 0,00 

22.00 - 06.00 1,00 

       

7. ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ 
ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 
(ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ) 

ΔΕΥΤΕΡΑ - 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

06.00 - 14.00 0,00 

14.00 - 22.00 0,00 

22.00 - 06.00 1,00 

     

ΣΑΒΒΑΤΟ 

06.00 - 14.00 0,00 

14.00 - 22.00 0,00 

22.00 - 06.00 1,00 

     

ΚΥΡΙΑΚΗ  

06.00 - 14.00 0,00 

14.00 - 22.00 0,00 

22.00 - 06.00 1,00 
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8. ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ   

ΔΕΥΤΕΡΑ - 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

10.00 - 18.00 

 

1,00 

    

ΣΑΒΒΑΤΟ 
10.00 - 18.00 1,00 

    

ΚΥΡΙΑΚΗ 
10.00 – 18.00 1,00 

 

Η ανάδοχος δεσμεύεται να στέλνει καθημερινά και μέχρι 7:30πμ, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή 

φαξ στον Πρόεδρο του Δ.Σ. στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στον Εντεταλμένο Σύμβουλο και στον Γενικό 

Διευθυντή την ημερήσια αναφορά όλων των συμβάντων του εικοσιτετράωρου, που παρατηρούνται κατά την 

εκτέλεση των υπηρεσιών των φυλάκων. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΈΡΓΟΥ – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

1. Παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα κεντρικά γραφεία 

• Οι φύλακες θα είναι ευπρεπείς ένστολοι με τα διακριτικά εμβλήματα της εταιρείας καθημερινά (από 

Δευτέρα έως Παρασκευή, εξαιρουμένων των αργιών, δηλαδή κατά τις ημέρες λειτουργίας των 

γραφείων) και θα βρίσκονται σε ειδικό χώρο στα Κεντρικά Γραφεία (Αλ. Παπαναστασίου 90), 

προκειμένου να ασκούν προληπτικό έλεγχο στα Γραφεία του ΟΑΣΘ εσωτερικά και εξωτερικά. 

• Καθημερινά στο τέλος του ωραρίου λειτουργίας των Κεντρικών Γραφείων θα απομακρύνουν ευγενικά 

το κοινό. Μετά και την έξοδο των υπαλλήλων θα ελέγχουν κάθε όροφο, προς πιστοποίηση της 

απομάκρυνσης κάθε τρίτου ή αναιτίως παραμένοντος υπαλλήλου. 

• Θα εντοπίζουν έγκαιρα και θα ειδοποιούν την Αστυνομία, Πυροσβεστική, Ε.Κ.Α.Β., την Επιτροπή 

πυρασφάλειας του ΟΑΣΘ καθώς και την άμεση επέμβαση της Αναδόχου σε περίπτωση επίθεσης 

δολιοφθοράς κλπ. στους χώρους ευθύνης τους. 

• Ειδικότερα καθήκοντα του ως άνω προσωπικού ασφαλείας είναι τα ακόλουθα, ως ενδεικτικά 

αναφέρονται: 

➢ Κατά την ανάληψη υπηρεσίας και πριν την λήξη αυτής (και αφού προηγουμένως ασφαλίσει τις 

εισόδους των γραφείων), οι φύλακες θα κάνουν πλήρη έλεγχο περιμετρικά του κτιρίου και σε 

περίπτωση ζημίας θα ενημερώνουν τον υποδειχθέντα υπεύθυνο από τον Διευθυντή Διοίκησης. 

➢ Στην περίπτωση, που θα παραμείνει κάποιος υπάλληλος, μετά την λήξη του ωραρίου για 

υπερωριακή εργασία, θα πρέπει να το καταγράφουν και να το αναφέρουν (την επομένη) στην 
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αρμόδια Διεύθυνση Διοίκησης. 

➢ Σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος ενεργείται άμεσα, προληπτικά με συντονισμό και με την 

συνεργασία του επιβλέποντος υπεύθυνου της Διεύθυνσης Διοίκησης. 

➢ Παρέχουν πληροφορίες και εξυπηρετούν τους εισερχόμενους στην κτιριακή εγκατάσταση του 

Ο.Α.Σ.Θ. 

➢ Τη φύλαξη του κτιρίου από εισβολή τρίτων, ο εντοπισμός υπόπτων, η διαφύλαξη των 

περιουσιακών στοιχείων και του προσωπικού του Ο.Α.Σ.Θ. 

➢ Δεν θα επιτρέπουν και θα απομακρύνουν τους μικροπωλητές, πλασιέ και γενικά άτομα που 

θέλουν να εισέλθουν για διαφήμιση ή διάθεση εμπορευμάτων, εντός του χώρου των κεντρικών 

γραφείων. 

➢ Αναφέρουν άμεσα στον υπεύθυνο της Διεύθυνσης Διοίκησης κάθε τι ύποπτο που θα υποπέσει 

στην αντίληψη τους στον εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του κτιρίου (π.χ. ύποπτο αντικείμενο, 

περίεργη και επίμονη κίνηση πεζών κλπ.). 

➢ Θα τηρούν βιβλίο συμβάντων όπου θα αποτυπώνονται οι λεπτομέρειες κάθε συμβάντος. 

2. Παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα δύο αμαξοστάσια 

• Οι φύλακες θα είναι ευπρεπείς και ένστολοι με τα διακριτικά εμβλήματα της εταιρείας, θα εκτελούν 
περιπολίες και θα ελέγχουν περιμετρικά και εσωτερικά τους χώρους ευθύνης τους. 
• Στην διάρκεια της βάρδιας τους οι φύλακες θα έχουν πρόσβαση στους χώρους όπου είναι εγκαταστημένο 
το μόνιτορ-οθόνη μέσω της οποίας ελέγχονται χώροι από κάμερες (αποθήκες και παραληπτήριο) και θα 
επεμβαίνουν άμεσα σε όποιο χώρο αντιληφθούν ύποπτη ενέργεια. 
• Θα ελέγχουν την είσοδο και έξοδο ατόμων και οχημάτων για την ομαλή κυκλοφορία τους, επεμβαίνοντας 
σε περίπτωση που δημιουργείται παρακώληση εντός ή εκτός αμαξοστασίου και θα διασφαλίζουν ότι οι μπάρες 
εισόδου-εξόδου οχημάτων είναι κλειστές, εκτός των περιπτώσεων που υπάρχει διέλευση οχημάτων. 
• Θα ελέγχουν τα άτομα ή τα οχήματα που φέρνουν προμήθειες για τον ΟΑΣΘ και θα τα κατευθύνουν στο 
σωστό σημείο εκφόρτωσης και θα ενημερώνουν τον αρμόδιο υπάλληλο για την παραλαβή. 
• Θα ελέγχουν τα οχήματα στην έξοδό τους για να αποφευχθεί οποιαδήποτε κλοπή αντικειμένων του ΟΑΣΘ. 
• Οι φύλακες είναι υποχρεωμένοι να γνωστοποιούν τα υπηρεσιακά τους τηλέφωνα σε όλα τα τμήματα του 
αμαξοστασίου εφόσον δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μέσω ασυρμάτου για την άμεση επέμβασή τους όπου 
κρίνεται αναγκαίο. 
• Θα εντοπίζουν έγκαιρα και θα ειδοποιούν την Αστυνομία, Πυροσβεστική, Ε.Κ.Α.Β, την Επιτροπή 
πυρασφάλειας του ΟΑΣΘ, καθώς και την άμεση επέμβαση της Αναδόχου σε περιπτώσεις επίθεσης, 
δολιοφθοράς, ατυχήματος πυρκαγιάς κλπ. στους χώρους ευθύνης τους. 
• Θα πραγματοποιούν περιπολίες περιμετρικά και εντός των χώρων των αμαξοστασίων. Στο αμαξοστάσιο 
Σταυρούπολης και κατά την βραδινή βάρδια (που απασχολούνται δύο (2) φύλακες) η περιπολία θα είναι 
συνεχής. 
• Θα συνεργάζονται με τους υπηρεσιακούς φύλακες του ΟΑΣΘ και θα υπάρχει άμεση επικοινωνία μεταξύ 
τους για τη βέλτιστη ασφάλεια, έλεγχο και διασφάλιση της περιουσίας του ΟΑΣΘ. 

Ιδιαίτερες επισημάνσεις που προστίθενται στην παραπάνω περιγραφή για τα αμαξοστάσια Σταυρούπολης 
και Φοίνικα 
• Κατά την ανάληψη υπηρεσίας και πριν την λήξη αυτής, ο φύλακας θα κάνει πλήρη έλεγχο περιμετρικά του 
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αμαξοστασίου και θα είναι εφοδιασμένος με τη συσκευή αναφοράς ελέγχου την οποία και θα χρησιμοποιεί 
στα αντίστοιχα περιμετρικά σημεία ελέγχου (κομβία). Σε περίπτωση εντοπισμού ζημίας θα ενημερώνει τον 
υπηρεσιακό φύλακα. 
• Ο φύλακας μετά την περιπολία ,υποχρεούται να έχει μόνιμη παρουσία στο control room του αμαξοστασίου 
και να εποπτεύει από τις κάμερες. 
• Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα απομακρύνεται από το control room για να ελέγχει περιμετρικά τις 
εγκαταστάσεις των αμαξοστασίων, εφόσον όμως έχει ενημερώσει τον υπηρεσιακό φύλακα. 
• Θα παραλαμβάνει αλληλογραφία ή τιμολόγια ή δέματα όταν δεν υπάρχει υπηρεσιακός φύλακας. 
• Θα τηρεί σχολαστικά, σε καθημερινή βάση, βιβλίο συμβάντων στο οποίο θα καταγράφεται ονομαστικά η 
ανάληψη της υπηρεσίας και πριν από το τέλος αυτής θα καταγράφει τυχόν παρατηρήσεις που συνέβησαν κατά 
τη διάρκεια της βάρδιας. 

Ιδιαίτερες επισημάνσεις που προστίθενται στην παραπάνω περιγραφή για τη βάρδια από τις 22:00 μμ έως 
06:00 πμ στο αμαξοστάσιο Σταυρούπολης 
• Οι φύλακες τηρούν όλα τα παραπάνω με την διαφορά ότι πραγματοποιούνται συνεχείς περιπολίες στις 
εγκαταστάσεις του αμαξοστασίου, αφού απασχολούνται 2 φύλακες ταυτόχρονα, συγκεκριμένα θα υπάρχει 
μόνιμη παρουσία του ενός φύλακα στο control room για την εποπτεία δια μέσου των καμερών και συνεχής 
εξωτερική περιπολία από τον δεύτερο φύλακα τηρώντας την προαναφερθείσα διαδικασία αναφοράς ελέγχου 
μέσω του σχετικού εξοπλισμού. 

3. Παροχή υπηρεσιών φύλαξης σε σταθμούς μετεπιβίβασης, αφετηρίες, εκδοτήρια και στάσεις 
λεωφορείων 
Η φύλαξη των σταθμών μετεπιβίβασης (ΙΚΕΑ, Ν.Σ. Σταθμού,), των λοιπών αφετηριών, των κεντρικών στάσεων 
λεωφορείων και των εκδοτηρίων, θα γίνεται όλες τις ημέρες του χρόνου από φύλακες (σε δύο βάρδιες πρωί-
απόγευμα), οι οποίοι περιοδικά και με βάση τις απαιτήσεις του ΟΑΣΘ θα παρέχουν υπηρεσίες ασφαλείας. Πιο 
συγκεκριμένα θα διενεργούν: 

• Περιπολίες και επέμβαση σε σταθμούς μετεπιβίβασης, αφετηρίες, στάσεις και εκδοτήρια για την αποτροπή 
έκνομων περιστατικών και εν γένει προς εμπέδωση του βέλτιστου δυνατού αισθήματος ασφάλειας σε 
εργαζομένους και εξυπηρετούμενους πολίτες. Ιδιαίτερα στα εκδοτήρια θα υπάρχει έντονη παρουσία κατά το 
χρονικό διάστημα έκδοσης νέων καρτών από 27 έως και 5 του επομένου μηνός. 
• Ελέγχους εσωτερικά και εξωτερικά στα διερχόμενα λεωφορεία για τυχόν ζημίες, βανδαλισμούς, έκνομες 
ενέργειες και παραβατική συμπεριφορά επιβατών όπως, η αποτροπή κλοπών κατά επιβατών και εργαζομένων, 
επεισόδια και αντιπαραθέσεις εντός των λεωφορείων, όχληση επιβατών, επαιτεία, κάπνισμα, μεταφορά 
εκρηκτικών και εύφλεκτων υλών, η αναρρίχηση φιλάθλων στις στέγες των λεωφορείων και θα ενημερώνουν 
τον αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Κίνησης. 
• Θα βοηθούν τους ελεγκτές κομίστρου για την ομαλή διεξαγωγή του ελέγχου τους όπου και όπως κρίνει η 
Διεύθυνση Διασφάλισης Εσόδων εντός των καθηκόντων τους και βάση της ισχύουσας νομοθεσίας. 
• Θα βοηθούν και θα συμβάλλουν στο έργο της Εφόδου του ΟΑΣΘ, π.χ. κατά την διάρκεια εκτροπής της 
διαδρομής λεωφορείων- ελιγμών σε επικίνδυνα σημεία της διαδρομής τους-τροχαίων ατυχημάτων- επέμβαση 
σε σημεία που ακινητοποιείται λεωφορείο του ΟΑΣΘ λόγω βλάβης και υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση, 
καθώς και όπου ή όπως κρίνει η Διεύθυνση Κίνησης την αναγκαιότητά τους, στα νόμιμα πλαίσια των 
καθηκόντων τους, δίχως η ως άνω απασχόληση να είναι διαρκής και να υποβαθμίζει το έργο της ασφάλειας 
επιβατών και εργαζομένων. 

Ιδιαίτερες επισημάνσεις που προστίθενται, στην περιοδική φύλαξη στις αφετηρίες και σταθμούς 
μετεπιβίβασης 
• Το προσωπικό ασφαλείας θα αποτελείται από τον κατάλληλο αριθμό ατόμων, ελληνικής υπηκοότητας, εκ 
των οποίων δύο (2) άτομα, σε κάθε βάρδια, τα οποία θα έχουν άριστη γνώση, της Αγγλικής γλώσσας. Ο αριθμός 
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φυλάκων ανά βάρδια, θα ορίζεται με απόφαση του ΟΑΣΘ. 
• Η έναρξη της βάρδιας τους θα γίνεται στο πλησιέστερο σταθμαρχείο, που θα αποφασιστεί από κοινού 
μεταξύ του ΟΑΣΘ και της Ανάδοχου, στο οποίο θα δηλώνεται ονομαστικά η έναρξη αλλά και η λήξη βάρδιας 
τους, με τον τρόπο που θα υποδείξει ο ΟΑΣΘ. 
• Οι φύλακες θα τηρούν φύλλο συμβάντων κατά τη διάρκεια της βάρδιας τους , στο οποίο θα καταγράφουν 
το Σταθμαρχείο όπου δήλωσαν την βάρδια τους (έναρξη-λήξη), γεγονότα που αφορούν την εύρυθμη 
λειτουργία του ΟΑΣΘ, όπως κλοπή, βανδαλισμός, διαπλοκή, τραυματισμός κλπ. Όλα τα φύλλα συμβάντων στο 
τέλος της ημέρας θα παραδίδονται στην εργολάβο και την επομένη εργάσιμη θα αποστέλλονται μέσω fax ή 
mail στον ΟΑΣΘ. 
• Το ξενόγλωσσο προσωπικό ασφαλείας θα κινείται στις κεντρικές περιοχές (σταθμοί μετεπιβίβασης, 
Σιντριβάνι, πλ. Αριστοτέλους κλπ.) για την άμεση διεκπεραίωση οποιαδήποτε ασυνεννοησίας με τρίτους. 
• Όταν θα κρίνεται αναγκαία η παρουσία του φύλακα που γνωρίζει ξένη γλώσσα, θα μετακινείται στο σημείο 
όπου εντοπίζεται πρόβλημα, με τον προσφορότερο δυνατό τρόπο (πεζός, με λεωφορείο, με υπηρεσιακό όχημα 
του ΟΑΣΘ, ή με μοτοσικλετιστή της εργολάβου). 
• Άμεση παρέμβαση σε περίπτωση κλήσης από το ΚΕΡΚΥ για διευθέτηση τυχόν έκνομων πράξεων στα 

εκδοτήρια. 

• Οι φύλακες στον έλεγχο της γραμμής 78Ν κατά τις βραδινές ώρες (Παρασκευή προς Σάββατο, Σάββατο 

προς Κυριακή και αργίες) θα φροντίζουν την ασφάλεια των επιβατών των νυχτερινών δρομολογίων. 

Παροχή επιπρόσθετων υπηρεσιών με χρήση μοτοσυκλέτας 

Η εργολάβος δεσμεύεται να διαθέτει ανά εικοσιτετράωρο στον Οργανισμό, μία (1) μηχανή με ένα φύλακα, ο 
οποίος θα περιπολεί αντίστοιχα τους δύο (2) τομείς της πόλης ((α) δυτικό, και (β) ανατολικό και κέντρο) με 
ωράριο βάρδιας 10:00-18:00 τις καθημερινές, τα Σάββατα και τις Κυριακές. Έργο του είναι η άμεση επέμβαση 
αλλά και η μεταφορά των παραπάνω ξενόγλωσσων φυλάκων στα σημεία που χρειάζεται. Η εργολάβος 
δεσμεύεται ότι θα διαθέτει τις μοτοσυκλέτες της εταιρείας, υποχρεωμένου του ΟΑΣΘ για την κάλυψη των 
εξόδων βενζίνης της. Για τους ανωτέρω λόγους η εταιρία δεσμεύεται να διαθέτει κατάλληλες μηχανές 
(επαρκών κυβικών) καλοσυντηρημένες, ενώ παράλληλα θα διαθέτει και εφεδρικές προς αναπλήρωση 
εκτάκτων περιστατικών κωλύματος των τακτικών μηχανών. 
Το δικαίωμα έναρξης και διακοπής της χρήσης των μοτοσυκλετών, αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα του ΟΑΣΘ 
και υλοποιείται μετά από έγγραφη εντολή του ΟΑΣΘ τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών προ της ενάρξεως ή 
της λήξεως αυτής. 
 
Παροχή επιπρόσθετης υπηρεσίας ελέγχου σημειακής αναγνώρισης φυλάκων  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει με δική του δαπάνη στο σύνολο των προς φύλαξη εγκαταστάσεων 
και σε καίρια σημεία που θα του υποδειχθούν από την αναθέτουσα, σύστημα καταγραφής 
πραγματοποιηθέντων ελέγχων (checkpoint) για την ηλεκτρονική σημειακή αναγνώριση των φυλάκων, 
προκειμένου να ελέγχεται η θέση τους και η πορεία τους, στα επιμέρους προς φύλαξη σημεία, είτε εκτελούν 
αυτοί εποχούμενη, είτε πεζή περιπολία. 
 Επί προσθέτως, το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα να αποστέλλει ιστορικό πραγματοποιηθέντων ελέγχων, για 
την πιστοποίηση της εν λόγω υπηρεσίας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

(Ο.Α.Σ.Θ.) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ο υπογράφων (Οι υπογράφοντες) ενεργών (ενεργούντες) ως νόμιμος(οι) εκπρόσωπος(οι) του(των) 
οικονομικού φορέα (οικονομικών φορέων): 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
αφού έλαβα (λάβαμε) γνώση των όρων του διαγωνισμού με αριθ. Πρόσκλησης ……….. για την «ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ (SECURITY) ΣΕ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ» τους οποίους 
αποδέχομαι (αποδεχόμαστε) ανεπιφύλακτα, προσφέρω (προσφέρουμε) για την ανάληψη των υπηρεσιών, με 
τίμημα: 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
Συνημμένα υποβάλλω αναλυτικό πίνακα οικονομικής προσφοράς (βλ. παρακάτω). 
Βεβαιώνω ότι έχω λάβει γνώση των όρων της Πρόσκλησης με αριθμό … /2022 του οποίους δέχομαι 
ανεπιφύλακτα. 
Η προσφορά μου ισχύει 6 μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 

 
 
 
 
 
 

Θεσσαλονίκη ………… 2022            
Για την 
............................................................................  

 
 
(Τίτλος εταιρίας)  

.............................................................  (Υπογραφή)  

.............................................................  (Ονοματεπώνυμο)  

.............................................................  (Αρ. Δελτίου Ταυτότητας)  
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Σελίδα 19 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗ ΣΕ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ 

ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΑΣΘ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ   ΣΕ ΕΥΡΩ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ   ΣΕ ΕΥΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  

ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α.  (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 24,00% 

ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) ΜΕ Φ.Π.Α.  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  ΣΕ ΕΥΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΜΕ Φ.Π.Α.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Αριθμός των εργαζομένων  

Ημέρες και ώρες εργασίας  

Συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία 

υπάγονται οι εργαζόμενοι (Επισυνάπτεται 

αντίγραφό της στο τέλος): 
 

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1.1  Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που 

αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές 

αυτών των  εργαζομένων (μη 

συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών 

εισφορών) 

  

1.2  Ύψος των εργοδοτικών ασφαλιστικών 

εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά: 
  

1.3 Διοικητικό Κόστος   

1.4 Αναλώσιμα   

1.5 Εργολαβικό Κέρδος   
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Σελίδα 20 

Μερικό σύνολο (αξία προ φόρων και κρατήσεων)   

1.6 Νόμιμες Κρατήσεις  υπέρ Δημοσίου και Τρίτων    

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

(ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ) 

(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%) 
  

 

Για το παραδεκτό της προσφοράς, θα αναλύεται συνημμένα επαρκώς και με σαφήνεια ο τρόπος/μέθοδος 

υπολογισμού/προσδιορισμού κάθε επιμέρους στοιχείου του ανωτέρω πίνακα. 

Ο ανωτέρω πίνακας συντάσσεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 68 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ Α’115/α'/15.07.2010) όπως 

αυτό έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 22 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88/α/18-04-2013), σύμφωνα και με την ισχύουσα συλλογική 

σύμβαση εργασίας μετά την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 Ν. 4046/12 και της Πράξης ΥΣ 6 της 28-2-12 του Υπουργικού 

Συμβουλίου (ΦΕΚ Α38/2012), καθώς και την Υ.Α 107675/27.12.2021 (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β’ 6263/27.12.2021). 

 

 

 

Θεσσαλονίκη ………… 2022            
Για την 
............................................................................  

 
 
(Τίτλος εταιρίας)  

.............................................................  (Υπογραφή)  

.............................................................  (Ονοματεπώνυμο)  

.............................................................  (Αρ. Δελτίου Ταυτότητας)  
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Σελίδα 21 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΠΡΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

(Ο.Α.Σ.Θ.) 

Ο υπογράφων (Οι υπογράφοντες) ενεργών (ενεργούντες) ως νόμιμος(οι) εκπρόσωπος(οι) του(των) 
οικονομικού φορέα (οικονομικών φορέων): 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
αφού έλαβα (λάβαμε) γνώση των όρων του διαγωνισμού με αριθ. Πρόσκλησης ……….. για την «ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ (SECURITY) ΣΕ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ» τους οποίους 
αποδέχομαι (αποδεχόμαστε) ανεπιφύλακτα, υποβάλλω (υποβάλλουμε) την τεχνική μου προσφορά: 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ  

 

Βεβαιώνω ότι η προσφορά μου ισχύει για έξι (6) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής των προσφορών. 

Αποδέχομαι όλους τους παραπάνω όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

Τόπος …………………… Ημερομηνία ……………………… 

Υπογραφή   Ο Προσφέρων 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

1. 

Ο ανάδοχος διαθέτει την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα και 

υποβάλει τα απαραίτητα έγγραφα, όπως αυτά περιγράφονται στα 

άρθρα 6 και 9.3.2. της  Πρόσκλησης …./2022 του Ο.Α.Σ.Θ.  

ΝΑΙ 

 

2. 
Ο ανάδοχος προσκομίζει την υπεύθυνη δήλωση του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV της Πρόσκλησης …./2022 του Ο.Α.Σ.Θ..  
ΝΑΙ 

 

3. 

Ο ανάδοχος για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
συμμορφώνεται με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας: 

• ISO 45001:2018 Σύστημα Διαχείρισης υγιεινής και 
ασφάλειας στην εργασία. 

• ISO 27001:2013 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας 
Πληροφοριών. 

• ISO 14001:2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. 

• ISO 18788:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ιδιωτικών Υπηρεσιών 

Ασφάλειας.  

ΝΑΙ 

 

4. 

Ο ανάδοχος συμμορφώνεται ως προς τους όρους της πρόσκλησης 
για τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων υπηρεσιών, 
τους ειδικούς όρους και τις απαιτήσεις, όπως καταγράφονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Πρόσκλησης ……./2022 του Ο.Α.Σ.Θ.. 

ΝΑΙ 
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Σελίδα 22 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

ΠΡΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

(Ο.Α.Σ.Θ.) 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση – δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το 

αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, παρ. 4, Ν.1599/1986) 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλαδή: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή 

αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 

τριών (3) μηνών. Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε 

άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 

δέκα (10) ετών», 

δηλώνω ότι: 

1. Τηρώ τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 

και εργατικής νομοθεσίας, έτσι όπως έχουν θεσπιστεί και ισχύουν. 

2. Τηρώ τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης 

του επαγγελματικού κινδύνου. 

3. Δεν έχω τελέσει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, όπως ορίζεται στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

καθώς και στην περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010. 

4. Δεν υπάρχει εις βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που 

αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρο 73 του Ν. 4412/2016. 

5. Έχω εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. 

6. Έλαβα γνώση των όρων της  με αρ. ΠΡ/…./2022 πρόσκλησης, τους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

7. Δεν έχουν επιβληθεί εις βάρος μου κυρώσεις του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις. 

Τόπος …………………… Ημερομηνία ……………………… 

 

 

Υπογραφή 

Ο Προσφέρων 
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Σελίδα 23 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που 

υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, 

κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:  

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της 

προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του 

παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος 

Προσφέροντος. 

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η 

προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας 

και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων 

σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών. 

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:  

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για 

λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές 

του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε 

περίπτωση του απορρήτου. 

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος 

προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο. 

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης 

της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-

δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, 

εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά 

με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω 

περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. 

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να 

ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, 

απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής. 

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου 

και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη 

καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε 

άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία. 
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Σελίδα 24 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 

Κατάστημα …………………………. 

(Δ/νση οδός - αριθμός TK fax) Ημερομηνία έκδοσης ……………… ΕΥΡΩ. …………………… 

Προς 

"ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" (Ο.Α.Σ.Θ) 

Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90 - 546 44 Θεσσαλονίκη 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ ……….. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. ………………… (και 

ολογράφως) …………..………………. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρίας 

……………………………………………….…………………….. Δ\νση……………………………………………………. για την καλή εκτέλεση 

από αυτήν των όρων της με αριθμό …………………………………………. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την 

προμήθεια ««ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ (SECURITY) ΣΕ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ»» (αριθ. Πρόσκλησης ……………………..) προς κάλυψη αναγκών του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και το οποίο ποσόν καλύπτει το 4% της εκτιμώμενης προ Φ.Π.Α. αξίας 

………………. ΕΥΡΩ αυτής. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς 

καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις 

(3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου. 

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε 

γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από 

το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

ΑΔΑ: 6ΤΠΝ46ΜΨ84-ΡΤΧ
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