
 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ  

 

Η εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ΠΟΛΤΜΔΣΟΥΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν 

«ΓΔΠΑΝΑΛ Α.Δ.» αλαθνηλώλεη όηη ζα πξνβεί, θαηόπηλ ζπιινγήο πξνζθνξώλ, ζε: 

ύλαςε ζύκβαζεο ζπλεξγαζίαο κε αλάδνρν γηα ηελ «Παξνρή Τπεξεζηώλ 

επνρνύκελεο (patrol) 24σξεο θύιαμεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΠΑΝΑΛ Α.Δ. 

ζην πάξθηλγθ έλαληη αεξνδξνκίνπ Νίθνο Καδαληδάθεο» δηάξθεηαο 12 κελώλ, 

ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 41,00€/εκέξα θύιαμεο (πιένλ ηνπ ΦΠΑ 24%) θαη 

θαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο (θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα θαζώο θαη 

ελώζεηο απηώλ, ζπλεηαηξηζκνύο θι ̟π), λα θαηαζέζνπλ ηηο ζρεηηθέο ζθξαγηζκέλεο 

πξνζθνξέο ηνπο. Ζ εθηέιεζε ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηεο ζύκβαζεο δηελεξγείηαη ζύκθσλα κε 

ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαη απνθάζεηο: 

         

Α) Γηαηάμεηο: 
 

1. Ρνπ άξζξνπ 118 ηνπ Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ 147 Α’/08-08-2016) «Γεκόζηεο 

Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηώλ θαη πεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 

2014/25/ΔΔ). 

2. Ρνπ Λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύπωζη Κώδικα Φόπος Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ»,  

3. Ρνπ Λ. 3463/2006 «Θύξσζε ηνπ Θώδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ» (ΦΔΘ Α 114/08-

06-2006 ηεύρνο Α’) θαη ηδηαίηεξα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209, όπσο αλαδηαηππώζεθε κε 

ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Λ. 3536/2007 θαη ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209, όπσο 

πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Λ. 3731/2008 θαη δηαηεξήζεθε ζε ηζρύ κε 

ηελ πεξίπησζε 38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Λ. 4412/2016. 

4. Ρνπ άξζξνπ 58 ηνπ Λόκνπ 3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87/07-06-2010) όπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 203 ηνπ Λ. 4555/2018 (ΦΔΘ 133 19.07.2018) - 

Ξξόγξακκα Θιεηζζέλεο. 

5. Ρνπ Λ. 3861/2010 (Α’ 112) « Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ 
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νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Ξξόγξακκα Γηαύγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

6. Ρνπ Λ. 4013/2011 (Α’ 204) «Πύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνύ Ζιεθηξνληθνύ Κεηξώνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ…» 

7. Ρεο παξ. Ε ηνπ Λ. 4152/2013 (Α' 107) «Πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ 
ζηην Οδηγία 2011/7 ηηρ 16.2.2011 για ηην καηαπολέμηζη ηων καθςζηεπήζεων 
πληπωμών ζηιρ εμποπικέρ ζςναλλαγέρ»  

8. Ρνπ Λ. 4270/2014 (Α' 143) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και εποπηείαρ 
(ενζωμάηωζη ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΕΕ) – δημόζιο λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ» 

9. Ρνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηζη διαηάξεων για ηην ππόζβαζη ζε δημόζια 
έγγπαθα και ζηοισεία”,  

10. Ρνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο”  

11. Tελ ππ' αξηζ. απόθαζε πνπξγνύ Νηθνλνκηθώλ 35130/739/9-8-2010 (ΦΔΘ 
1291 η. Β΄) 

12. Ρελ κε αξ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόθαζεο ηνπ πνπξγνύ Νηθνλνκίαο θαη 
Αλάπηπμεο «Ρύθμιζη ειδικόηεπων θεμάηων λειηοςπγίαρ και διασείπιζηρ ηος Κενηπικού 

Ηλεκηπονικού Μηηπώος Δημοζίων ςμβάζεων (ΚΗΜΔΗ) ηος Υποςπγείος Οικονομίαρ και 
Ανάπηςξηρ» 

13. Ρηο ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λόκσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, εγθπθιίνπο, 

θαζώο θαη ην ζύλνιν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνύ, εξγαηηθνύ θαη θνξνινγηθνύ δηθαίνπ, 

έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

 

Β) Απνθάζεηο : 

1.  Ρελ ππ’ αξ. πξση. 2605/02.11.2020 εηζήγεζε πξνο ην Γ.Π. ηεο ΓΔΞΑΛΑΙ Α.Δ. 

γηα ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ «Ξαξνρή 

πεξεζηώλ επνρνύκελεο (patrol) 24σξεο θύιαμεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΞΑΛΑΙ Α.Δ. 

ζην πάξθηλγθ έλαληη αεξνδξνκίνπ Λίθνο Θαδαληδάθεο». 

2.  Ρελ ππ’ αξ. 03/πξαθηηθό 24/13-11-2020 Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Ππκβνπιίνπ έγθξηζεο δηελέξγεηαο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ 

«Ξαξνρή πεξεζηώλ επνρνύκελεο (patrol) 24σξεο θύιαμεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

ΓΔΞΑΛΑΙ Α.Δ. ζην πάξθηλγθ έλαληη αεξνδξνκίνπ Λίθνο Θαδαληδάθεο». 

3.  Ρελ κε αξηζ. πξση:  2733/16-11-2020 απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

 

Ξξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο κέρξη θαη ηελ Γεπηέξα 11/01/2021 θαη ώξα 12:00, 

ζην Ξξσηόθνιιν  ηεο ¨ΓΔΞΑΛΑΙ Α.Δ.¨, Γηεύζπλζε Ξιαζηήξα & Οσκαλνύ (Ξνιηηηζηηθό 

Ππλεδξηαθό Θέληξν Ζξαθιείνπ).  

Νη πξνζθνξέο κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ θαη κε courier ή ηαρπδξνκείν, έσο ηελ 

αλσηέξσ εκέξα θαη ώξα.  

Ξξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνύλ κεηά ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία θαη ώξα, γίλνληαη 

δεθηέο εθόζνλ απνδεδεηγκέλα έρνπλ απνζηαιεί πξηλ ηελ ιήμε ηεο (απνδεηθηηθό courier ή 

ηαρπδξνκείνπ).  

Ξιεξνθνξίεο  δίλνληαη από ην ηκήκα πξνκεζεηώλ ηεο εηαηξείαο, ππεύζπλε θα 

Ξεξνγηαλλάθε Θαηεξίλα.  ηει.: 2814408028,  όιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. 

Όια ηα έγγξαθα ηεο Ξξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο Θα αλαξηεζνύλ 

ζηελ Ζιεθηξνληθή δηεύζπλζε ηεο ΓΔΞΑΛΑΙ Α.Δ www.depanal.gr θαη ζηελ Ζιεθηξνληθή 

δηεύζπλζε  ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ www.heraklion.gr/press/auction  (δηαθεξύμεηο 

δεκνπξαζίεο).   

http://www.depanal.gr/
http://www.heraklion.gr/press/auction




 

 Γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ  πξνζθνξώλ ιακβάλνληαη ππόςε ηα παξαθάησ:       

Ζ απόιπηε ηήξεζε  ησλ  ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ.   

Ζ θαηάζεζε  ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 (Ξεξηερόκελν 

Φαθέινπ Ξξνζθνξάο) ησλ Ρερληθώλ Ξξνδηαγξαθώλ. 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ ζπκκεηερόλησλ. 

Ξξνζθνξά πνπ είλαη αόξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο απνξξίπηεηαη. Ξξνζθνξά 

πνπ παξνπζηάδεη νπζηώδεηο απνθιίζεηο από ηνπο όξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

απνξξίπηεηαη. 

Ξξνζθνξά  πνπ ζέηεη όξν αλαπξνζαξκνγήο ησλ ηηκώλ θξίλεηαη σο απαξάδεθηε. 

 

Ζ θαηαθύξσζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη κε απόθαζε ηεο Ξξνέδξνπ ηεο ΓΔΞΑΛΑΙ 

Α.Δ., ζε απηόλ πνπ ζα πξνζθνκίζεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά, βάζεη ηεο ηηκήο γηα ην ζύλνιν ηεο ππεξεζίαο.  

 

 
                  Η πξόεδξνο ηεο ΓΔΠΑΝΑΛ Α.Δ. 
 

           
 

 
          

ρνηλαξάθε-Ηιηάθε Δπαγγειία 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
ΕΔΡΑ: ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ ▪ ΣΚ 71601  

ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΟ ▪ ΑΦΜ: 094258926 

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 117235827000 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ/ΠΚΗ:  

ΠΛΑΣΗΡΑ & ΡΩΜΑΝΟΤ ▪ ΣΚ 71201  

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΣΗ 

 
 

 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

ΑΡΘΡΟ  1ν 

Αληηθείκελν Τπεξεζίαο 

Αληηθείκελν ηεο ππεξεζίαο είλαη ε «Παξνρή Τπεξεζηώλ επνρνύκελεο 

(patrol) 24σξεο θύιαμεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΠΑΝΑΛ Α.Δ. ζην πάξθηλγθ 

έλαληη αεξνδξνκίνπ Νίθνο Καδαληδάθεο».  

 

         Δηδηθόηεξα ε ππεξεζία αθνξά: 

       Δηδηθόηεξα ε ππεξεζία αθνξά ζηελ 24σξε επνρνύκελε θύιαμε (patrol) ηνπ ζηαζκνύ 

απηνθηλήησλ  ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΞΑΛΑΙ πνπ βξίζθεηαη έλαληη ηνπ Αεξνδξνκίνπ Λ. 

Θαδαληδάθεο. 

     Ζ ππεξεζία ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε όρεκα, κε έλαλ θύιαθα, όιεο ηηο εκέξεο ηεο 

εβδνκάδαο (από Γεπηέξα έσο θαη Θπξηαθή), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αξγηώλ θαη κε ηελ 

παξαθάησ ζπρλόηεηα: 

 κία επίζθεςε κεηαμύ 07:00π.κ. έσο 13:00κ.κ θαζεκεξηλά  

 κία επίζθεςε κεηαμύ 14:00κ.κ. έσο 18:00κ.κ θαζεκεξηλά 

 κία επίζθεςε αλά 3σξν γηα ην δηάζηεκα από ηηο 19:00κ.κ. κέρξη ηηο 07:00π.κ ηεο 

επνκέλεο θαζεκεξηλά. 

    Πε θάζε επίζθεςε ζα ειέγρνληαη 5 ζπλνιηθά ζεκεία (4 εληόο ηνπ ρώξνπ ζηάζκεπζεο θαη 

1 ζην θπιάθην), ηα νπνία ζα θαζνξηζηνύλ εμαξρήο ώζηε λα θαιύπηνπλ ηελ αζθάιεηα ηνπ 

ρώξνπ θύιαμεο. 

     Ν Δπνρνύκελνο θύιαθαο (patrol)  ζα ειέγρεη γηα ηελ νξζόηεηα θαη ηελ νκαιόηεηα ηνπ 

ρώξνπ θαη ζα ελεκεξώλεη αξκνδίσο γηα ηπρόλ αζπλήζηζηα ζπκβάληα πνπ ζα ππνπέζνπλ 

ζηελ αληίιεςε ηνπ θαηά ηνλ έιεγρν ηνπ.  Δπίζεο ζα  πηζηνπνηεί ηελ παξνπζία ηνπ ζε θάζε 





επίζθεςε, ζθαλάξνληαο ηνλ γξακκνθώδηθα θάζε ζεκείνπ ειέγρνπ θαη ππνγξάθνληαο ζην 

βηβιίν αλαθνξώλ θύιαμεο ην νπνίν ζα δηαηεξείηαη ζην θπιάθην. 

    Ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηεξεί όινπο ηνπο Διιεληθνύο Λόκνπο ηνπο ζρεηηθνύο κε ηελ 

εξγαζία (Δξγαηηθή Λνκνζεζία) θαη ηηο δηαηάμεηο γηα ακνηβέο, σξάξην εξγαζίαο, θνηλσληθώλ 

παξνρώλ, απνδεκηώζεσλ, θόξσλ θ.ι.π. 

 

Άξζξν 2ν 

Λνηπέο ππνρξεώζεηο 

     Ν  ππνςήθηνο αλάδνρνο ππνρξενύηαη:  

  

   Να ηεξεί βηβιίν ζπκβάλησλ ην νπνίν ζα βξίζθεηαη εληόο ηνπ νηθίζθνπ ηνπ 

πάξθηλγθ αεξνδξνκίνπ, όπνπ ζα θαηαγξάθνληαη ε έλαξμε αλάιεςεο θαη 

ιήμεο ηεο ππεξεζίαο  θάζε θύιαθα, ηα ηπρόλ ζπκβάληα, θαζώο θαη 
δηαπηζηώζεηο θύιαμεο ή πεξηπνιίαο ζε θάζε ζέζε θύιαμεο.  Ρν βηβιίν απηό 

ζα ειέγρεηαη θαη ζα ζεσξείηαη πεξηνδηθά από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηεο ¨ΓΔΞΑΛΑΙ 
Α.Δ.¨  

  

    Γηα ιόγνπο αζθαιείαο ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ελεκεξώλεη ηε 

¨ΓΔΠΑΝΑΛ Α.Δ.¨γηα ην πξνζσπηθό πνπ ζα απαζρνιείηαη κε ηελ ππνβνιή 
θαηάζηαζεο πξνζσπηθνύ κε ηα πιήξε ζηνηρεία ηαπηόηεηαο ή ηεο άδεηαο 
εξγαζίαο (θαη θσηναληίγξαθα απηώλ). Δπίζεο ελεκέξσζε πξέπεη λα γίλεηαη ζε 

πεξίπησζε ηπρόλ αιιαγώλ πξνζσπηθνύ πξηλ ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπ θαη ζύκθσλε 
γλώκε ηεο αξκόδηαο Γ/λζεο ηεο ¨ΓΔΞΑΛΑΙ Α.Δ.¨ 

  

       Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηεξεί όινπο ηνπο Διιεληθνύο Νόκνπο ηνπο 

ζρεηηθνύο κε ηελ εξγαζία (Δξγαηηθή Ννκνζεζία) θαη ηηο δηαηάμεηο γηα 
ακνηβέο, σξάξην εξγαζίαο, θνηλσληθώλ παξνρώλ, απνδεκηώζεσλ, θόξσλ 
θ.ι.π., επζύλεηαη δε έλαληη ησλ ειιεληθώλ αξρώλ γηα ηελ ηήξεζε θάζε 

ππνρξέσζεο πνπ πξνθύπηεη από απηέο. Δπίζεο ππνρξενύηαη λα εθπιεξώλεη όιεο ηνπ 
ηηο ππνρξεώζεηο απέλαληη ζην Γεκόζην, ΗΘΑ, ηνλ Γήκν θαη  θάζε ηξίην θαη λα 

παξαδίδεη θάζε κήλα αληίγξαθα κηζζνδνηηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη απνδεηθηηθά 
θαηαζέζεσο ζηνπο ηξαπεδηθνύο ινγαξηαζκνύο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ αξκόδηα 
δηεύζπλζε ηεο ¨ΓΔΞΑΛΑΙ Α.Δ.¨  

  

         Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί ηνπο θάζε είδνπο θαλόλεο πνπ αθνξνύλ ην 

απαζρνινύκελν απ' απηόλ πξνζσπηθό, είηε απηνί απνξξένπλ από ηελ 
εξγαηηθή λνκνζεζία (άδεηεο αλππαίηηνπ θσιύκαηνο θιπ.) είηε από ηελ 

αζθαιηζηηθή λνκνζεζία (θξαηήζεηο ππέξ αζθαιηζηηθώλ νξγαληζκώλ, 
εξγαηηθά αηπρήκαηα θιπ.), είηε από πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο 
(θαζνξηζκόο κηζζώλ θαη εκεξνκηζζίσλ θιπ.), είηε από άιινπο γεληθνύο 

θαλόλεο (σξάξην εξγαζίαο θιπ.). Γηα θάζε πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ 
αλαδόρνπ επζύλεηαη  ν ίδηνο απνθιεηζηηθά.    

  

           Η ¨ΓΔΠΑΝΑΛ ΑΔ¨ δελ θέξεη θακία επζύλε ζε πεξίπησζε εξγαηηθνύ 
αηπρήκαηνο, θαζώο θαη δελ θέξεη θακία απνιύησο αζηηθή ή πνηληθή επζύλε 

ζε πεξίπησζε πξόθιεζεο αηπρήκαηνο ζε ηξίηνπο, επζύλε ηελ νπνία θέξεη 
απνθιεηζηηθά ν αλάδνρνο.  

  





     Ν πεύζπλνο ηνπ αλαδόρνπ ππνρξενύηαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ αξκόδηα 
δηεύζπλζε ηεο ¨ΓΔΞΑΛΑΙ Α.Δ.¨, γηα ηελ εθπόλεζε θαη εθαξκνγή κέηξσλ 
αζθαιείαο, γηα πεξηπηώζεηο  εθηάθησλ γεγνλόησλ ή εθδειώζεσλ ή άιισλ εληόο 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ξάξθηλγθ έλαληη αεξνδξνκίνπ Λίθνο Θαδαληδάθεο, ηεο 
εηαηξείαο ¨ΓΔΞΑΛΑΙ Α.Δ.¨, πνπ δελ είλαη αξκνδηόηεηαο ηεο ΔΙ.ΑΠ., εθαξκόδεη ηα 

εγθεθξηκέλα ζρέδηα αζθαιείαο θαη ππνρξενύηαη κεηά από έγθξηζε ηεο αξκόδηαο 
δ/λζεο γηα πξαγκαηνπνίεζε αζθήζεσλ  εθαξκνγήο (επί ησλ ζρεδίσλ) ηνπιάρηζηνλ 
αλά ηεηξάκελν.  

  

     Ρν πξνζσπηθό ηνπ αλαδόρνπ ζε πεξίπησζε εμαθξίβσζεο ηέιεζεο πνηληθώλ 
αδηθεκάησλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ, ελεκεξώλεη άκεζα ηηο 

αξκόδηεο  αζηπλνκηθέο αξρέο θαη ηηο ππεξεζίεο αζθαιείαο ¨ΓΔΞΑΛΑΙ Α.Δ.¨  
  

       Ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα γλσζηνπνηεί εγγξάθσο θαη εγθαίξσο ζε θάζε κέινο 

ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ηνπ όηη : Οπδεκία εμάξηεζε θαη εξγαζηαθή ή 
άιιε λόκηκε ζρέζε έρεη κε ηελ ¨ΓΔΠΑΝΑΛ Α.Δ.¨. Έλαληη απηνύ ηνπ 

πξνζσπηθνύ ζα ππέρεη απηόο θαη κόλνλ όιεο ηηο εθ ηνπ λόκνπ θαη ηεο 
ζύκβαζεο πνηληθέο επζύλεο θαη ππνρξεώζεηο.  

  

     Ν αλάδνρνο ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε είδνπο δεκηάο ή 
βιάβεο πνπ ζα πξνθιεζεί ζην πξνζσπηθό θαη ζηνπο ρώξνπο θύιαμεο, εθ’ όζνλ 

απηή νθείιεηαη ζε ππαηηηόηεηα ησλ ππαιιήισλ ηνπ ηδίνπ (αλαδόρνπ) ή ησλ 
εξγαζηώλ ηνπ. Ο απαηηνύκελνο θαηά λόκν εμνπιηζκόο, αηνκηθά εθόδηα θαη 
εμεηδηθεπκέλνο ξνπρηζκόο ηνπ πξνζσπηθνύ θύιαμεο, επηβαξύλεη ηνλ 

αλάδνρν.  
  

       Ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα απνθαζηζηά ακέζσο θάζε έιιεηςε θαη παξάιεηςε ή 

πιεκκειή εξγαζία πνπ ζα παξαηεξείηαη θαη γλσζηνπνηείηαη ζ’ απηόλ από ην αξκόδην 
ηκήκα ηεο ¨ΓΔΞΑΛΑΙ Α.Δ.¨. Δάλ ν αλάδνρνο δελ θξνληίδεη ζύκθσλα κε ηα 

αλσηέξσ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο έιιεηςεο ή παξάιεηςεο ή πιεκκεινύο 
εξγαζίαο, ζα επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα πνζνύ έσο θαη ηνπ 50% ηεο 
κεληαίαο ακνηβήο πξν θξαηήζεσλ, αλάινγα κε ηελ βαξύηεηα ηεο πξάμεσο ή 

παξαιείςεσο θαηά ηελ ειεύζεξε θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, παξαθξαηνύκελε 
από ηε κεληαία ακνηβή. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο ε πην πάλσ ξήηξα 

δηπιαζηάδεηαη, ηεο Τπεξεζίαο δηαηεξνύζεο ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο 
ζύκβαζεο θαη θήξπμεο ηνπ αλαδόρνπ έθπησηνπ.  

  

  

      Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά πξνζσπηθό ην 
νπνίν λα είλαη αζθαιηζκέλν, εηδηθεπκέλν, πγηέο, άξηζην ζηελ εηδηθόηεηα 

ηνπ. Δγγπάηαη όηη δελ ζα απαζρνιήζεη ή ζα εθκεηαιιεπζεί αλήιηθνπο θάησ 
ησλ 18 εηώλ ζύκθσλα κε ηελ Διιεληθή θαη δηεζλή λνκνζεζία.   

  

       Ν αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε θαη επζύλε, λα παίξλεη όια ηα κέηξα πνπ πξέπεη γηα 
ηελ αζθάιεηα  θαη πγηεηλή ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ απαζρνιεί γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

ζηνπο ρώξνπο ηνπ Ξάξθηλγθ έλαληη αεξνδξνκίνπ Λίθνο Θαδαληδάθεο, ηεο εηαηξείαο 
¨ΓΔΞΑΛΑΙ Α.Δ.¨, γηα ηελ πξόιεςε αηπρεκάησλ ή δεκηώλ, ζε νπνηαδήπνηε 
πξόζσπα ή πξάγκαηα.   

  

      Ρν πξνζσπηθό ηνπ αλαδόρνπ πνπ απαζρνιείηαη ζηελ θύιαμε ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
ηνπ Ξάξθηλγθ έλαληη αεξνδξνκίνπ Λίθνο Θαδαληδάθεο, ηεο εηαηξείαο ¨ΓΔΞΑΛΑΙ Α.Δ. 

θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζηελ παξνύζα, ππνρξενύηαη πέξαλ ησλ άιισλ θαη λα 
εθηειεί θάζε εληνιή από ηελ αξκόδηα δηεύζπλζε ηεο ¨ΓΔΞΑΛΑΙ Α.Δ.¨ ή ηνπ Γ.Π. 





ηεο, πνπ αθνξά ηελ θύιαμε θαη αζθάιεηα ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, επηζθεπηώλ, 
αιιά θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ξάξθηλγθ έλαληη αεξνδξνκίνπ Λίθνο Θαδαληδάθεο, 
ηεο εηαηξείαο ¨ΓΔΞΑΛΑΙ Α.Δ.¨  

  

      Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ 

αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη είλαη απνθιεηζηηθόο θαη κόλνο ππεύζπλνο  

έλαληη όισλ, πνηληθά, αζηηθά θαη δηνηθεηηθά, γηα θάζε αηύρεκα πνπ ήζειε 

ζπκβεί ζην πξνζσπηθό ηνπ. Γηεπθξηλίδεηαη ξεηά, όηη ε ΓΔΠΑΝΑΛ Α.Δ., δελ 

έρεη θακία αζηηθή ή πνηληθή ή νπνηαδήπνηε άιιε επζύλε γηα θάζε αμίσζε εθ 

κέξνπο νηνπδήπνηε κηζζσηνύ ηνπ αλαδόρνπ θαη ε ππνρξέσζε ηεο 

εμαληιείηαη πιήξσο κε ηελ θαηαβνιή ηεο θαηά κήλα ακνηβήο ηνπ αλαδόρνπ. 

 

    Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή απαιιάζζεηαη από θάζε επζύλε θαη ππνρξέσζε από ηπρόλ 

αηύρεκα ή από θάζε άιιε αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ αλαδόρνπ. 

      Ρν απαζρνινύκελν από ηνλ αλάδνρν πξνζσπηθό, νθείιεη λα είλαη  έλζηνιν θαηά 

ηα πξνβιεπόκελα θαη άςνγν ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνο ην ινηπό πξνζσπηθό ηεο 

¨ΓΔΞΑΛΑΙ Α.Δ.¨ αιιά θαη πξνο ηξίηνπο. Ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα αληηθαζηζηά 

ακέζσο θαη ρσξίο αληηξξήζεηο θαη ρξνλνηξηβή θάζε κέινο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ, ην 

νπνίν ζα θξηζεί δηθαηνινγεκέλα από ηελ αξκόδηα δηεύζπλζε ή ην ΓΠ ηεο ΓΔΞΑΛΑΙ 

Α.Δ., σο ¨αθαηάιιειν¨ γηα αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ή γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, 

κόιηο εηδνπνηεζεί ζρεηηθά(εγγξάθσο) από ηελ ¨ΓΔΞΑΛΑΙ Α.Δ..  

 

 ¨    Απαγνξεύεηαη ε αλαδνρή από άιιν πξόζσπν νπνηνλδήπνηε δηθαησκάησλ 
ηνπ αλαδόρνπ πνπ ζα απνξξένπλ από ηε ζύκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί θαη ε 

εθρώξεζε θαη ελερπξίαζε νπνηνλδήπνηε απαηηήζεσλ ηνπ αλαδόρνπ.  
  

    Γηα ηελ θύιαμε, ζα ρξεζηκνπνηείηαη ππνρξεσηηθά πξνζσπηθό ηνπ 

αλαδόρνπ θαη όρη άιινπ θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ.  
  

     Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ώζηε λα εκπνδίδεη 

πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην πξνο ην 
ζπκθέξνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

  

     Ο αλάδνρνο εγγπάηαη όηη νη ππεξεζίεο ζα εθηειεζζνύλ ζύκθσλα κε ηνπο 
όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο ηεο πξνθήξπμεο, ηεο ζύκβαζεο θαη ηεο πξνζθνξάο 

ηνπ ή όπσο ζα ππνδεηρζεί από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαηά ηελ εθηέιεζή 
ηνπο.  

  

    Ν αλάδνρνο δελ δύλαηαη λα επηθαιεζζεί ιόγν αλσηέξαο βίαο γηα ηε κε εκπξόζεζκε 
θαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο ζπκβάζεσο εθηέιεζε απηήο, νύηε δύλαηαη λα 
απαιιαγεί από ηηο ππνρξεώζεηο πνπ ηνλ βαξύλνπλ από ηε ζύκβαζε, εάλ δελ 

επηθαιεζζεί θαη απνδείμεη ηα πεξηζηαηηθά ηεο αλσηέξαο βίαο, εληόο 15 
εξγάζηκσλ εκεξώλ  από ηόηε πνπ έιαβαλ ρώξα ηα πεξηζηαηηθά απηά.  

  

     Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη  ηελ ππνρξέσζε λα κεξηκλήζεη ώζηε λα 
απνθύγεη πεξίπησζε θελώλ ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ από ην πξνζσπηθό ηνπ 

ζε πεξίπησζε απεξγίαο ηνπ (αλσηέξσ πξνζσπηθνύ).  
  

   Ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη ζηνλ Έιεγρν θαη επηηήξεζε ησλ επί κέξνπο 

εγθαηαζηάζεσλ, µε ζπρλέο πεξηπνιίεο εληόο ηεο  εζσηεξηθήο πεξηκέηξνπ ηνπο θαη 
εληόο ησλ θηεξίσλ ηνπο. Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πεξηπνιηώλ ν θύιαθαο ζα έρεη 





αζθαιίζεη ην ρώξν θύιαμεο ηνπ θαη ζα θέξεη καδί ηνπ θαθό θαη θηλεηό ηειέθσλν ή 
ελδνεπηθνηλσλία.  

  

    Σν πξνζσπηθό αζθαιείαο απαηηείηαη λα θαηέρεη άδεηα εξγαζίαο Α'  
θαηεγνξίαο αλάινγε κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξόθεηηαη λα αζθήζεη. Ζ 

άδεηα εξγαζίαο εθδίδεηαη από ηελ Αζηπλνκηθή Γηεύζπλζε ηνπ λνκνύ ή ηε Γηεύζπλζε 
Αζθάιεηαο ηνπ ηόπνπ θαηνηθίαο ηνπ. (Αληίγξαθα ζρεηηθώλ αδεηώλ θαηαηίζεληαη θαηά 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο αλαδόρνπ)  
  

   Να θέξνπλ ζηελ επσλπκία ηνπο ηε θξάζε «ηδησηηθή επηρείξεζε παξνρήο 

ππεξεζηώλ αζθαιείαο» θαη ζηα έγγξαθά ηνπο ηνλ αξηζκό ηεο άδεηαο 
ιεηηνπξγίαο ηνπο.  

  

    Να εθπαηδεύνπλ ην απαζρνινύκελν πξνζσπηθό αζθαιείαο, αλάινγα κε ηα 

θαζήθνληα πνπ ηνπ αλαηίζεληαη.  
  

        Λα κελ ρξεζηκνπνηνύλ κέζα θαη κεζόδνπο πνπ κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ δεκία, 

βιάβε, ελόριεζε ζε ηξίηνπο ή λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ησλ πνιηηώλ. Ζ ρξήζε 

ζθύισλ ζε δεκόζηνπο θαη γεληθά πξνζηηνύο ζην θνηλό ρώξνπο, απαγνξεύεηαη. Ζ ρξήζε 

απηώλ επηηξέπεηαη κόλν ζην εζσηεξηθό ησλ θπιαζζόκελσλ θηηξίσλ θαη ηδηνθηεζηώλ ή ζε 

πεξίθιεηζηνπο ρώξνπο.  

  

     Σν πξνζσπηθό αζθαιείαο ππνρξενύηαη, λα κελ ρξεζηκνπνηεί, ηνλ ηίηιν 
«αζηπλνκηθόο» ή ιέμεηο ή θξάζεηο ηθαλέο λα παξαπιαλήζνπλ ην θνηλό όηη 

αληηπξνζσπεύεη δεκόζηα αξρή θαη ηδηαίηεξα αζηπλνκηθή.  
  

Άξζξν 3ν 

Πεξηερόκελα θαθέινπ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Κέζα ζηνλ θπξίσο  θάθειν ηεο πξνζθνξάο ν ελδηαθεξόκελνο ζα ππνβάιεη θιεηζηό 

θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη απ’ έμσ ζα αλαγξάθεη «Παξνρή Τπεξεζηώλ 

επνρνύκελεο (patrol) 24σξεο θύιαμεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΠΑΝΑΛ Α.Δ. 

ζην πάξθηλγθ έλαληη αεξνδξνκίνπ Νίθνο Καδαληδάθεο». 

      Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ, από ηα 

εμήο δηθαηνινγεηηθά:  
 

1.Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ππνγεγξακκέλε από ην λόκηκν εθπξόζσπν 

ηεο επηρείξεζεο κε ηελ νπνία λα δειώλεηαη όηη: 

α. Δίλαη ελήκεξνη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά. 
β. Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζε Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην ζε ζρεηηθό κε ην 

αληηθείκελν ηεο ππεξεζίαο θσδηθό επαγγέικαηνο. 
γ. Γελ έρνπλ ζπκκεηέρεη ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, ζε δσξνδνθία, ζε απάηε, 

ζε ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο, ζε λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή 
ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο όπσο απηά νξίδνληαη ζηηο απνθάζεηο – πιαίζηα 

2008/841/ΓΔ, (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) 
,2003/568/ΓΔ, (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΔΔ C 316 

ηεο 27.11.1995, ζ. 48),2002/475/ΓΔ (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), 
2011/36/ΔΔ, Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), 2011, ζ. 1), ε νπνία 
ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 αληίζηνηρα. 

δ. Γελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο 
επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο. 





ε. Έρνπλ ιάβεη γλώζε ησλ όξσλ ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηνπ 
ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο ππεξεζίαο θαη ζπκθσλνύλ θαη απνδέρνληαη 
απηνύο πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα. 

 
2. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ λ.1599/1986(Α΄75), ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη από ηνλ 

πξνζθέξνληα όηη: απαξέγθιηηα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηεο Δξγαηηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο 

Λνκνζεζίαο, δειαδή, θαηαβάιιεη ηηο λόκηκεο απνδνρέο ζην πξνζσπηθό πνπ απαζρνιεί, 

όηη νη απνδνρέο απηέο δελ είλαη θαηώηεξεο ησλ πξνβιεπόκελσλ από ηελ νηθεία Π.Π.Δ, 

ηεξεί ην λόκηκν σξάξην απαζρόιεζεο, ηνπο θαλόλεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, ηνπο 

όξνπο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξόιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνύ 

θηλδύλνπ.  

 

3. Άδεηα ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο παξνρήο ππεξεζηώλ αζθαιείαο (Λ.2518/97) ζε 
αληίηππν ή θσηναληίγξαθν. 

 

4. Ππκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν ηεο επηρείξεζεο ην 

παξερόκελν Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 

              ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΦΑΚΔΛΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  
  

      4.1. «Γηα ηελ απνθπγή αζέκηηνπ αληαγσληζκνύ κεηαμύ ησλ ζπκκεηαζρόλησλ, κε 

ζπλέπεηα ηελ κε εθαξκνγή ηεο πθηζηάκελεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ε νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ζα ζπλνδεύεηαη από αληίγξαθν ηεο ηζρύνπζαο ζπιινγηθήο ή άιιεο 

ζύκβαζεο εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδόκελνη ηεο ππνςήθηαο αλαδόρνπ 

επηρείξεζεο. 

 

    4.2. α) Ρα αλαθεξόκελα ππνζηνηρεία α’ έσο ζη’ ηεο παξαγξάθνπ 1, ηνπ άξζξνπ 22 

ηνπ Λ. 4144/2013, όπσο απηό αληηθαηέζηεζε ην άξζξν 68, ηνπ Λ. 3863/2010 (Α’ 115) 

ζε κνξθή πίλαθα, θαη όπσο ηζρύεη, θαζώο θαη  

       β) πηζηνπνηεηηθό πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπο πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ γηα 

παξαβηάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο «πςειήο» ή «πνιύ πςειήο» ζνβαξόηεηαο 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Λ. 3863/2010 από ηελ 

αξκόδηα Γηεύζπλζε Ξξνγξακκαηηζκνύ θαη ζπληνληζκνύ ηνπ Πώκαηνο Δπηζεώξεζεο 

Δξγαζίαο ή πεύζπλε Γήισζε όπνπ ζα αλαγξάθνπλ όηη κέρξη ηελ ππνβνιή ηεο  

πξνζθνξάο δελ ζπληξέρνπλ νύηε έρνπλ θπξσζεί εηο βάξνο ηνπο ηα σο άλσ 

αλαγξαθόκελα πξόζηηκα-θπξώζεηο. 

 

     5.  Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο     

    Γηα  Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. 

1. Ηζρύνλ (θσδηθνπνηεκέλν) Θαηαζηαηηθό, όπσο έρεη θαηαρσξεζεί θαη ηεξείηαη ζην ΓΔΚΖ. 

2.  Ακηγέο Ξηζηνπνηεηηθό Ηζηνξηθόηεηαο από ην ΓΔΚΖ. 

3. Ξηζηνπνηεηηθό Ηζρύνπζαο Δθπξνζώπεζεο από ην ΓΔΚΖ. 

4. Νξηζκόο εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζώπνπ γηα ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

 

    Γηα  Ο.Δ. ή Δ.Δ. 

1. Αξρηθό Θαηαζηαηηθό θαη όιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, όπσο έρνπλ θαηαρσξεζεί θαη 

ηεξνύληαη ζην ΓΔΚΖ. 

2. Ακηγέο Ξηζηνπνηεηηθό Ηζηνξηθόηεηαο από ην ΓΔΚΖ. 

3. Αλαιπηηθό Ξηζηνπνηεηηθό Δθπξνζώπεζεο από ην ΓΔΚΖ. 

4. Νξηζκόο εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζώπνπ γηα ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 





 

    Γηα ΙΚΔ 

1. Ηζρύνλ (θσδηθνπνηεκέλν) Θαηαζηαηηθό, όπσο έρεη θαηαρσξεζεί θαη ηεξείηαη ζην ΓΔΚΖ. 

2.  Ξηζηνπνηεηηθό Ηζρύνπζαο Δθπξνζώπεζεο από ην ΓΔΚΖ. 

3. Νξηζκόο εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζώπνπ γηα ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

 

    Γηα Φπζηθό πξόζσπν/ Αηνκηθή Δπηρείξεζε 

1.  Αζηπλνκηθό Γειηίν Ραπηόηεηαο ή Γηαβαηήξην 

2.  Βεβαίσζε έλαξμεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο από ηελ νηθεία Γ.Ν.. θαη Α.Φ.Κ.  

3.  Γεληθό Ξηζηνπνηεηηθό από ην ΓΔΚΖ (εθόζνλ ε Δπηρείξεζε ππέρεη ππνρξέσζε 

απνγξαθήο ζην ΓΔΚΖ). 

4.  Άδεηα παξακνλήο θαη εξγαζίαο ζε πεξίπησζε αιινδαπνύ πξνζώπνπ. 

 

Άξζξν 4ν  Γηάξθεηα ππεξεζίαο  

Ζ δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο αλέξρεηαη ζε 12 κήλεο. Ωο ρξόλνο έλαξμεο εθηέιεζήο ηεο 

νξίδεηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο κε ηνλ αλάδνρν θαη αλάξηεζήο ηεο ζην 

ΘΖΚΓΖΠ.  

 

Άξζξν 5ν   

 ύκβαζε 

Κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο ππεξεζίαο ν αλάδνρνο, ππνρξενύηαη λα πξνζέιζεη ζηα 

γξαθεία ηεο ΓΔΞΑΛΑΙ Α.Δ., ζε ρξνληθό δηάζηεκα (10) δέθα εκεξώλ, από ηελ παξαιαβή 

ηνπ εγγξάθνπ ηεο αλαθνηλώζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο πξνθεηκέλνπ λα ππνγξάςεη ηε 

ζύκβαζε.        

Ρα ζηνηρεία ηεο Πύκβαζεο πνπ ζα ππνγξάςεη ν αλάδνρνο ζα είλαη κε βάζε ηνπο 

όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδόρνπ.  

Ζ εηαηξεία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα παξαηείλεη ηε ζύκβαζε αλ απηή θξίλεη 

απαξαίηεην, κε αηηηνινγεκέλε απόθαζή ηεο, γηα δηάζηεκα ελόο αθόκα έηνπο βάζεη ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ αλαδόρνπ. 

 

 

Άξζξν 6ν  

Γηθαηνινγεηηθά αλάζεζεο 

Γηα ηελ απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο 

ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ. 4412/2016, 

θαζώο θαη γηα ηελ απόδεημε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο, ν αλάδνρνο ζηνλ νπνίν 

πξόθεηηαη λα αλαηεζεί ε ππεξεζία, εληόο 20 εκεξώλ από ζρεηηθή πξόζθιεζε ε νπνία ζα 

ηνπ απνζηαιεί, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά : 

Α)  Απόζπαζκα Ξνηληθνύ Κεηξώνπ ην νπνίν ζα έρεη εθδνζεί ην πνιύ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ 

από ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πόρξενη γηα ηελ θαηάζεζε : 

 Ρα θπζηθά πξόζσπα. 

 Νκόξξπζκνη εηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο Ν.Δ. θαη Δ.Δ. 

 Γηαρεηξηζηέο Δ.Ξ.Δ. θαη Η.Θ.Δ. 





 Πηηο πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζύλνληα Πύκβνπιν, θαζώο 

θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ. 

Β)  Αζθαιηζηηθή θαη Φνξνινγηθή Δλεκεξόηεηα. 

Γ)  Ξηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπαγγεικαηηθνύ Δπηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη 

ε εγγξαθή ηνπο θαη ην εηδηθό επάγγεικά ηνπο, ην νπνίν αλ δελ ζπλάδεη κε ην είδνο 

ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ζα νδεγεί ζε απνθιεηζκό ηνπ ζπκκεηέρνληνο, θαη ην 

νπνίν ζα έρεη εθδνζεί ην πνιύ έμη (6) κήλεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνύ. 

 
   

 Άξζξν 7ν  

Σξόπνο – Σόπνο Παξάδνζεο 

Ζ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ζα γίλεηαη ζην πάξθηλγθ ηεο «ΞΝΙΚΔΡΝΣΗΘΖΠ 

ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΑΛΩΛΚΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ ΡΝΟΗΠΚΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΖΟΑΘΙΔΗΝ» 

(¨ΓΔΞΑΛΑΙ Α.Δ.¨), έλαληη ηνπ αεξνδξνκίνπ Λ. Θαδαληδάθεο.  

 

Άξζξν 8ν  

Κπξώζεηο 

Πηελ πεξίπησζε πνπ ζα δηαπηζησζεί από ηελ αξκόδηα δ/λζε ηεο ¨ΓΔΞΑΛΑΙ 

Α.Δ.¨ ή από ηελ Γηνίθεζε, όηη ππάξρεη πιεκκειήο εθηέιεζε ησλ ππεξεζηώλ, ηόηε κεηά 

από εηζήγεζή ηεο δύλαηαη ε ¨ΓΔΞΑΛΑΙ Α.Δ.¨, κε απόθαζε ηνπ Γ.Π λα πεξηθόςεη 

πνζνζηό κέρξη θαη 30% θαη όρη ιηγόηεξν από 10% ηεο κεληαίαο απνδεκίσζεο ή λα 

θαηαγγείιεη ηε ζύκβαζε ζε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο κεηά από πξνεηδνπνίεζε.  

 

Άξζξν 9ν  

Παξαιαβή ηεο Τπεξεζίαο 

1.  Θαηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν απαηηνύκελνο έιεγρνο, ζύκθσλα κε ηα 

νξηδόκελα ζηε ζύκβαζε, κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. 

2. Αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη όηη ε εθηέιεζε ηεο πεξεζίαο δελ αληαπνθξίλεηαη 

πιήξσο ζηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηόθνιιν πξνζσξηλήο 

παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηώζεθαλ από ηνπο όξνπο ηεο 

ζύκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξόκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ην 

απνηέιεζκα ηεο ππεξεζίαο πνπ εθηειέζηεθε. 

3. Πηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί όηη δελ επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο ππεξεζίαο 

πνπ εθηειέζηεθε κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ Ξξνέδξνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε 

παξαιαβή ησλ ελ ιόγσ ππεξεζηώλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα 

πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Κεηά ηελ έθδνζε ηεο 

σο άλσ απόθαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή ππνρξενύηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ηεο ζύκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθό 

πξαθηηθό, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ απόθαζε. 

 

 

 

 





Άξζξν 10ν  

Απόξξηςε Τπεξεζίαο – Αληηθαηάζηαζε 

1. Πε πεξίπησζε νξηζηηθήο απόξξηςεο νιόθιεξεο ηεο πεξεζίαο ή κέξνπο απηήο, κε 

έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ, κπνξεί 

λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηώλ θαη ε εθηέιεζε άιισλ, πνπ λα είλαη, 

ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη από 

ηελ απόθαζε απηή. Αλ ε εθηέιεζε γίλεη κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο 

ζύκβαζεο, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ εθηέιεζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξε 

ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο, ν δε αλάδνρνο ησλ ππεξεζηώλ 

ζεσξείηαη σο εθπξόζεζκνο θαη ππόθεηηαη ζε πνηληθέο ξήηξεο, ιόγσ εθπξόζεζκεο 

παξάδνζεο. 

2. Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη – εθηειέζεη ηηο ππεξεζίεο πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα 

ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθόζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα, 

θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη ππόθεηηαη ζηηο πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο. 

 

Άξζξν 11ν  

Σξόπνο πιεξσκήο-Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα πιεξσκή ηνπ 

αλαδόρνπ 

          Ζ εμόθιεζε ζα είλαη ηκεκαηηθή κε ηελ θαηάζεζε ηνπ παξαζηαηηθνύ ζηελ ππεξεζία.        

          Ρα ηξαπεδηθά έμνδα ζα ρξεώλνληαη ζηνλ αλάδνρν. Ρα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνύληαη είλαη ηα εμήο : 

(α) Ρηκνιόγην ηνπ αλνδόρνπ. 

(β) Δμνθιεηηθή απόδεημε ηνπ αλνδόρνπ, εάλ ην ηηκνιόγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε 

«Δμνθιήζεθε». 

(γ) Ξηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξόηεηαο. 

 

Άξζξν 12ν  

Φόξνη, ηέιε, θξαηήζεηο. 

Toλ Αλάδνρν βαξύλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 

ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ παξνρή 

ηεο ππεξεζίαο ζηνλ ηόπν θαη κε ηνλ ηξόπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
ΕΔΡΑ: ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ ▪ ΣΚ 71601 
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ΑΡ.ΓΕΜΗ: 117235827000 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ/ΠΚΗ: 

ΠΛΑΣΗΡΑ & ΡΩΜΑΝΟΤ ▪ ΣΚ 71201 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΣΗ 
 

   

Δ Ν Γ Δ Ι Κ Σ Ι Κ Ο    Π Ρ O Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι  Μ Ο  
 

Γηα ηελ ππεξεζία «Παξνρή Τπεξεζηώλ επνρνύκελεο (patrol) 24σξεο θύιαμεο 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΠΑΝΑΛ Α.Δ. ζην πάξθηλγθ έλαληη αεξνδξνκίνπ Νίθνο 

Καδαληδάθεο» 

 

 

Α/
Α 

Πεξηγξαθή Τπεξεζίαο 
Μνλάδα 

Μέηξεζεο 
 

Σηκή 
Μνλάδαο 

Αμία 

ρσξίο 
ΦΠΑ [€] 

 Ξαξνρή πεξεζηώλ επνρνύκελεο (patrol) 24σξεο 

θύιαμεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΞΑΛΑΙ Α.Δ. ζην 

πάξθηλγθ έλαληη αεξνδξνκίνπ Λίθνο Θαδαληδάθεο, 

όπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 1 ηεο παξνύζαο.  

 

αλά εκέξα 
θύιαμεο 

 41,00 41,00 

ΦΠΑ 24,00% 
 

9,84 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 
 

50,84 

 

  

 

Ο Πποϊζηάμενορ Δ/νζηρ Διοίκηζηρ,  

Οικονομίαρ & Ανάπηςξηρ 

 

 

 

 

                                                                                                       Κωζηήρ Μοςδάηζορ 
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ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΟ ▪ ΑΦΜ: 094258926 

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 117235827000 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ/ΠΚΗ: 
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ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΣΗ 
 

 
 

   

 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Γηα ηελ ππεξεζία «Παξνρή Τπεξεζηώλ επνρνύκελεο (patrol) 24σξεο θύιαμεο 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΠΑΝΑΛ Α.Δ. ζην πάξθηλγθ έλαληη αεξνδξνκίνπ Νίθνο 

Καδαληδάθεο» 

 
 

 
 

Α/
Α 

Πεξηγξαθή Τπεξεζίαο 
Μνλάδα 

Μέηξεζεο 
 

Σηκή 
Μνλάδαο 

Αμία 
ρσξίο 

ΦΠΑ [€] 

 Ξαξνρή πεξεζηώλ επνρνύκελεο (patrol) 24σξεο 

θύιαμεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΞΑΛΑΙ Α.Δ. ζην 

πάξθηλγθ έλαληη αεξνδξνκίνπ Λίθνο Θαδαληδάθεο, 

όπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 1 ηεο παξνύζαο.  

αλά εκέξα 

θύιαμεο 
   

ΦΠΑ 24,00% 
 
 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 
 
 

 
 

 
 

 
 
Ο Πποζθέπων 

 




		2020-12-28T11:17:08+0200




