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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΥ –ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 

                Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων του 

Θαλασσόκοσμου -Ενυδρείου Κρήτης στις Γούρνες Ηρακλείου.  

Οι ειδικοί όροι αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα της παρούσας Ανακοίνωσης και το  κριτήριο κατακύρωσης  

είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά. 

Η Ανακοίνωση του διαγωνισμού διενεργείται σύμφωνα με την αριθ. 209/29/12/2014 απόφαση του Δ.Σ. του 

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., σύμφωνα με την παρούσα και τις γενικές αρχές του δικαίου, αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στο διαδίκτυο 

(πρόγραμμα διαύγεια) καθώς και  στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. (www.hcmr.gr). Η Ανακοίνωση θα 

διατίθενται εκτός από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε  και από την επίσημη ιστοσελίδα του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Για 

την παραλαβή οι παραλήπτες της Ανακοίνωσης του διαγωνισμού θα πρέπει να συμπληρώνουν τα παρακάτω στοιχεία: 

επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και  υπεύθυνος υπάλληλος,  έτσι ώστε 

το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. να έχει στη διάθεση του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν την Ανακοίνωση του διαγωνισμού, στην 

περίπτωση που θα ήθελε να στείλει συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις σχετικά με το διαγωνισμό. 

Επιπρόσθετα οι παραλήπτες της Ανακοίνωσης του διαγωνισμού από το διαδίκτυο θα πρέπει να ενημερώνουν το 

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. για τα προαναφερόμενα στοιχεία με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση balk@hcmr.gr για 

την παραλαβή της διαφορετικά θα θεωρείται ότι δεν την έχουν παραλάβει. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν εγγράφως από την υπηρεσία του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. διενέργειας του διαγωνισμού 

συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας μέχρι και την Δευτέρα 13/12/2015. 

Θα αποσταλεί έγγραφη απάντηση σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν και σε όλους τους υποψηφίους, 

εφόσον έχουν παράσχει έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας, με φαξ ή με e-mail. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε 

οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.  

                1.Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων του 

Θαλασσόκοσμου -Ενυδρείου Κρήτης στις Γούρνες Ηρακλείου. Η φύλαξη θα είναι 365 ημέρες τον χρόνο 

(συμπεριλαμβάνονται Κυριακές και αργίες) και θα προσαρμόζεται ανάλογα με την θερινή ή την χειμερινή περίοδο 

λειτουργίας του Ενυδρείου ως εξής:  

                 -Χειμερινή φύλαξη 14ωρη 17.00-7.00 

                 -Θερινή φύλαξη 10ωρη 21.00-7.00 

      2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 

γ) συνεταιρισμοί 

δ) κοινοπραξίες προμηθευτών  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν 

την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η 

σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 
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.               3. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι: 40.000€ πλέον ΦΠΑ.  

                4. Οι τιμές δίνονται σε ευρώ. Στην προσφορά αναφέρεται χωριστά το ποσοστό του Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγεται το 

αντικείμενο της παρούσας Ανακοίνωσης. Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνεται και  κάθε άλλο κόστος που είναι 

δυνατό να την επιβαρύνει. Προϊόντα ή  υπηρεσίες που τυχόν προσφέρονται δωρεάν, αναγράφονται στην Οικονομική 

Προσφορά με την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ» στη στήλη των τιμών. Σε περίπτωση που έχει παραλειφθεί  η 

αναγραφή τιμής και δεν υπάρχει η ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ» θεωρείται ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν 

προσφερθεί δωρεάν. Προσφορές που δεν δίνουν τιμές σε ευρώ  ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι τιμές αναγράφονται αριθμητικά και ολογράφως. Μεταξύ των δύο υπερισχύει η 

τιμή που αναγράφεται αριθμητικά. 

                5.Η τιμή προσφοράς είναι δεσμευτική για τον προμηθευτή μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. Η τιμή προσφοράς 

αφορά το συνολικό αντικείμενο της παρούσας. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος της δημοπρατούμενης 

σύμβασης.  Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.  

6.Οι προσφορές παραδίδονται ή αποστέλλονται σφραγισμένες μέχρι την Δευτέρα 21/12/2015  και  ώρα 11.00 π.μ.  

στη διεύθυνση: 

 

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 

ΕΝΥΔΡΕΙΟ «ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ» 

 ΠΡΩΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΟΥΡΝΩΝ 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ 

Υπόψιν: Γραμματείας πρωτοκόλλου   

τηλέφωνο: 2810 337880 

 
 

Ο διαγωνισμός διενεργείται την Δευτέρα 21/12/2015  και ώρα 11.00 π.μ.  στην ως άνω διεύθυνση, στις 

εγκαταστάσεις του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στην Κρήτη. Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν 

καθυστερημένη, από οποιαδήποτε αιτία, άφιξη των προσφορών που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. 

Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία, είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην υπηρεσία 

επιστρέφονται στους προσφέροντες χωρίς να αποσφραγισθούν. 

7. Ο φάκελλος της προσφοράς θα περιλαμβάνει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, 

με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία:  

• να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν 

• να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν τελούν σε πτώχευση και 

επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης 

• να δηλώνεται ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 

• να δηλώνεται ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη υπεύθυνη 

δήλωση 

• να δηλώνεται ότι η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προκηρυσσόμενης προμήθειας 

• να δηλώνεται ότι συνέταξαν την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των 

οποίων έλαβαν γνώση και τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.  

8. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

9. Ο ανάδοχος προσκομίζει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, προ ή κατά την ημέρα της υπογραφής 

της σύμβασης. Η εγγύηση αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση 

περιλαμβάνει υποχρεωτικά ημερομηνία έκδοσης, εκδότη, την Υπηρεσία στην οποία απευθύνεται, τον αριθμό της, το 

ποσό που καλύπτει, την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται, τον αριθμό ή τον 

τίτλο της σχετικής σύμβασης και την ημερομηνία λήξης ισχύος της. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης κατά δύο (2) μήνες. 

Η εγγύηση περιλαμβάνει επίσης τον όρο ότι παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της 

ένστασης διζήσεως, τον όρο ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της υπηρεσίας που διενεργεί τον 

διαγωνισμό και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, τον 

όρο ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου, τον 

όρο ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί σε παράταση ισχύος αυτής ύστερα από έγγραφο της 

υπηρεσίας που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται 

από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. και έχουν το δικαίωμα αυτό. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης παραμένει στο 

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και επιστρέφεται μετά την οριστική (ποιοτική και ποσοτική) παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. 

10. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από την επιτροπή αξιoλόγησης του διαγωνισμού. Ανακοινώνεται 

εγγράφως σε όσους υπέβαλαν αποδεκτές προσφορές και στον ανακηρυχθέντα ως ανάδοχο. Μετά την άπρακτη 

πάροδο της προθεσμίας των ενστάσεων ή την ανεπιτυχή έκβαση αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα 
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σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από τη λήψη σχετικής ειδοποίησης εκ μέρους του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. για την υπογραφή 

της σύμβασης, προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

11. Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε ένα ημερολογιακό έτος από την υπογραφή της.  

12. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην ορισθείσα προθεσμία για να υπογράψει την σύμβαση κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα σε αυτήν με απόφαση 

του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από 

κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Ο προμηθευτής 

δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση όταν η μη έγκαιρη υπογραφή της σύμβασης ή η μη 

εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ή σε λόγους ανωτέρας βίας, η 

απόδειξη των οποίων βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή. Εν προκειμένω εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις 

του άρθρου 34 του ΠΔ 118/07. 

13. Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος θα γίνει ως εξής: 

Η εταιρεία θα πληρώνεται από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. σε μηνιαία βάση και μέσα σε 30 ημέρες από την παραλαβή του 

τιμολογίου των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ που επιβαρύνει το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Εκτός από τον παραπάνω  τρόπο πληρωμής, οι 

προσφέροντες μπορούν να προτείνουν και άλλους πρόσθετους τρόπους. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή η 

Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα αποδοχής ή όχι, του προτεινόμενου αυτού τρόπου πληρωμής.  

14. Όλες οι πληρωμές γίνονται σε Ευρώ με την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 35 του Π.Δ. 118/07 και 

σε χρόνο προσδιορισμένο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών 

ενταλμάτων.  

15. Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 

118/07. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ίσου με το 

0,10% επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 35 του νόμου 3377/05 (ΦΕΚ Α΄ 202). 

16. Οι προσφορές τοποθετούνται υποχρεωτικά σε ενιαίο φάκελο ο οποίος θα περιλαμβάνει δύο (2) χωριστούς, 

σφραγισμένους φακέλους. Ο ένας φάκελος περιέχει την τεχνική προσφορά και ο άλλος την οικονομική προσφορά. Οι 

προσφορές είναι δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που 

είναι δυνατό να αναφέρονται και στην αγγλική γλώσσα, ή εφόσον αυτοί δεν μπορούν να αποδοθούν στην ελληνική, 

μόνο στην αγγλική γλώσσα. Τα εγχειρίδια που συνοδεύουν την προσφορά μπορούν να υποβάλλονται μόνον στην 

ελληνική ή μόνο στην αγγλική γλώσσα. 

17. Στον κάθε φάκελο προσφοράς αναγράφονται ευκρινώς, με κεφαλαία γράμματα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (για 

τις τεχνικές προσφορές) και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (για τις οικονομικές προσφορές). Και στους δύο 

φακέλους αναγράφονται επίσης:  

α) τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα, 

β) ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού και 

γ) ο πλήρης τίτλος και αριθμός της παρούσας Ανακοίνωσης. 

18. Οι προσφορές συντάσσονται ώστε να καλύπτουν το αντικείμενο του άρθρου 1 της παρούσας. Φέρουν δε την 

υπογραφή του προσφέροντα ή του νομίμου εκπροσώπου του σε κάθε σελίδα τους. 

19. Η Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τη διάρκεια της τεχνικής αξιολόγησης και εφόσον παραστεί ανάγκη μπορεί να 

καλέσει τους προσφέροντες να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν υποβληθέντα από αυτούς στοιχεία. Σε ανάλογη 

περίπτωση οι προσφέροντες υποχρεούνται στην παροχή ανάλογων συμπληρώσεων ή διευκρινήσεων. 

20. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι αποκλειστικά η προσφορά με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά.   

21. Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και παραληφθεί, γίνεται από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. 

Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που 

ορίζεται στην παράγραφο 5 της παρούσας. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού μετά την 

έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως 

εκπρόθεσμες. 

22. Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

Αποσφραγίζεται πρώτα ο φάκελος των τεχνικών προδιαγραφών. Η Επιτροπή ελέγχει το περιεχόμενο των τεχνικών 

προσφορών, προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της παρούσας. Όλα τα στοιχεία που περιέχει, 

εκτός από τα prospectus, μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού σε κάθε φύλλο. Η 

επιτροπή καταχωρεί σε πρακτικό τις προσφορές που χαρακτηρίζει τυχόν απορριπτέες, αναλύοντας για κάθε μία από 

αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρησης καταρτίζει σχετικό πρακτικό. 

23. Ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. Οι φάκελοι οικονομικών προσφορών για όσες 

προσφορές δεν κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται 

στους προσφέροντες μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας ενστάσεων - προσφυγών ή την δήλωση παραίτησής 

τους από την άσκηση ανάλογων μέσων. 
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Η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών, προκειμένου να διαπιστώσει εάν 

ικανοποιούν τους όρους της παρούσας και καταχωρεί σε σχετικό πρακτικό της τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει 

απορριπτέες, αναλύοντας για κάθε μία από αυτές τους ακριβείς λόγους απόρριψης. Για προσφορές που 

χαρακτηρίζονται ως υπερβολικά χαμηλές θα ζητείται από τον υποψήφιο ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης 

της Οικονομικής Προσφοράς. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν 

ως υπερβολικά χαμηλές η προσφορά θα απορρίπτεται. Η Επιτροπή προχωρά εν συνεχεία στην κατάταξη των 

αποδεκτών οικονομικών προσφορών. Διαβιβάζει το πρακτικό της στην Υπηρεσία, εισηγούμενη και τον ανάδοχο της 

δημοπρατούμενης σύμβασης. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους, ώστε να 

ασκήσουν τυχόν τις προβλεπόμενες ενστάσεις. 

24. Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. έχει το δικαίωμα είτε να κατακυρώσει την σύμβαση, είτε να κρίνει το αποτέλεσμα ασύμφορο και 

να επαναλάβει το διαγωνισμό με ίδιους ή άλλους όρους, είτε να ματαιώσει το διαγωνισμό. Από αυτές τις ενέργειες 

δεν προκύπτει δικαίωμα ή κάποια αξίωση σε αυτούς που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό. 

25. Σε περίπτωση και μόνο που οι διατάξεις της παρούσας δημιουργούν νομοθετικό κενό εφαρμόζονται  οι διατάξεις 

του ΠΔ 118/07. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

ΑΡΘΡΟ 1 

 

Κάθε διαγωνιζόμενος είναι υποχρεωμένος επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσει: 

1. Κατάλογο Πελατών (Όνομα, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, απασχολούμενο προσωπικό και ετήσια αποζημίωση των 

εργασιών).  

Το ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ. επιφυλάσσεται εάν επιθυμεί να κάνει ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων του καταλόγου ως και 

κάθε άλλου στοιχείου σχετικά με τον διαγωνιζόμενο και την διαγωγή του προσωπικού του  στους πελάτες αυτούς.  

Ο κατάλογος αυτός θα περιέχει ΜΟΝΟ τις εν ενεργεία συμβάσεις μέχρι την ημερομηνία του διαγωνισμού όπως στον 

παρακάτω πίνακα. 

 

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ 

(Δ/νση, Τηλέφωνο 

Υπευθύνου) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

     

     

     

     

 

2. Τον αριθμό του προσωπικού του Υποψηφίου Αναδόχου,  ο οποίος αποδεικνύεται από τα παρακάτω τα οποία 

επί ποινή αποκλεισμού θα καταθέσει: 

- Θεωρημένη κατάσταση απασχόλησης προσωπικού από την Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με τα 

μισθολόγια  που ισχύουν για τις εταιρείες αυτές. 

      -  Αντίγραφο τελευταίας Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης που έχει καταθέσει και πληρώσει στο ΙΚΑ πριν την 

ημερομηνία του διαγωνισμού. 

- Τον αριθμό των εργαζομένων για την συγκεκριμένη φύλαξη 

- 

 

3. Οικονομικές καταστάσεις στις οποίες, όπου η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται 

σύμφωνα με την Νομοθεσία περί εταιρειών της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο διαγωνιζόμενος ή 

επικυρωμένα αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων για τα τρία (3) προηγούμενα οικονομικά έτη (ΦΕΚ 

και Ισοζύγιο τελευταίου οικονομικού έτους στην περίπτωση που δεν δημοσιεύτηκε ο τελευταίος 

ισολογισμός). 

 

    Κάθε διαγωνιζόμενος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει τα παρακάτω στοιχεία προκειμένου να αξιολογηθεί:  

α) Οργάνωση Εταιρείας (Οργανόγραμμα, Αρμοδιότητες κ.λ.π.)  

       β) Οργάνωση έργου (Οργανόγραμμα του έργου, θέσεις υπευθύνων κ.λ.π.) 

           -Φύλακες (τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, καθήκοντα) 

            -Επόπτες (Μέθοδος Επόπτευσης και Ελέγχου)      

            -Υπεύθυνος Έργου (Έλεγχος Υλοποίησης του έργου)     

            -Εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο (Περιγραφή) 

       γ) Περιγραφή Εκπαίδευσης φυλάκων  

δ) Ο διαγωνιζόμενος θα καταθέσει τις διαδικασίες Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων του. 

       ε) Ο διαγωνιζόμενος να δηλώνει ότι θα τηρεί τις προδιαγραφές και κανόνες λειτουργίας του ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ., ώστε να    

αποφεύγεται κάθε κίνδυνος όχλησης, παρεμπόδισης άλλων λειτουργιών ή πρόκλησης. 

      ζ) Πιστοποιητικό ISO (μεταφρασμένο από τον οργανισμό έκδοσης) από κοινοποιημένο οργανισμό σύμφωνα με 

την (Κ.Υ.Α.) ΔΥ7/2480/94 ΦΕΚ 679/Β/94 όπου θα αναγράφονται οι υπηρεσίες ασφαλείας που μπορεί να 

δραστηριοποιείται. 

     η) Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο έργο: 

- Να είναι Έλληνες Πολίτες με άριστη κατάσταση υγείας και ηλικίας από 22 έως 35 ετών. 

- Να κατέχει Άδεια Εργασίας προσωπικού ασφαλείας (Ν. 2518/97). 

- Να έχει εκπληρωμένες τις  στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
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        - Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

      θ) Με την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος για κάθε φύλακα που θα απασχοληθεί στο έργο θα προσκομίσει: 

-Επικυρωμένο Αντίγραφο Δελτίο Ταυτότητος 

-Επικυρωμένο Αντίγραφο Άδειας Εργασίας 

-Μία έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου 

           Όλα τα παραπάνω θα αναλυθούν και θα κατατεθούν στον φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς  

           όπως περιγράφονται. 

 

4.  Η εταιρεία θα αναλάβει την φύλαξη των εγκαταστάσεων του Θαλασσόκοσμου – Ενυδρείου Κρήτης στις Γούρνες 

Ηρακλείου, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, των κείμενων νόμων, την προσφορά της 

ίδιας της εταιρείας και τους λοιπούς Όρους και συμφωνίες που αναφέρονται παρακάτω:     

Η φύλαξη θα είναι 365 ημέρες/ έτος (συμπεριλαμβάνονται Κυριακές και αργίες) και θα προσαρμόζεται ανάλογα 

με την θερινή ή την χειμερινή περίοδο του Ενυδρείου ως εξής:            

 -Χειμερινή φύλαξη 14 ώρες: 17.00-07.00 

        - Θερινή φύλαξη 10 ώρες: 21.00-07.00 

 

 Δύναται το ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ να αυξήσει κατά την κρίση του το μέγεθος του έργου. 

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις παραπέρα εργασίες με ανάλογη αύξηση – αποζημίωση των εργασιών 

βάση της προσφερόμενης τιμής της παρούσας διακήρυξης.    

 Η φύλαξη θα γίνεται με ένστολο προσωπικό ασφαλείας καθημερινά και όλες τις ημέρες του έτους για τις 

εγκαταστάσεις του Θαλασσόκοσμου – Ενυδρείου Κρήτης . 

Το προσωπικό ασφαλείας που θα διατεθεί στον Θαλασσόκοσμο – Ενυδρείο Κρήτης  να είναι μόνιμο, καθ’ όλη 

την διάρκεια της σύμβασης. 

Οι φύλακες θα διαθέτουν τα απαραίτητα σωματικά και πνευματικά προσόντα ώστε να φέρουν εις πέρας την 

αποστολή τους. Επίσης πρέπει να διαθέτουν άριστη υγεία. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί τις οδηγίες του ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ., το  οποίο  πιστοποιεί το έργο που εκτελείται 

κάθε φορά. Η ύπαρξη ή όχι τέτοιων οδηγιών σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις 

υποχρεώσεις και ευθύνες του, που προκύπτουν από την σύμβαση και ιδιαίτερα από την ευθύνη για τυχόν ζημία 

την οποία ήθελε υποστεί το ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ ή τρίτος από την πλημμελή εκτέλεση του έργου που ανατίθεται δυνάμει 

της παρούσας σε αυτόν. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται σε αποκατάσταση οποιασδήποτε φθορές ή ζημιές που θα προξενηθεί από υπαιτιότητα 

του ή από το προσωπικό του, στον εξοπλισμό και τα κτίρια του ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ ή σε τρίτους κατά την εκτέλεση των 

εργασιών. 

Το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου δεν θα τελεί σε σχέση 

ή οποιαδήποτε εξάρτηση υπηρεσιακή από το ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ παρά μόνο από τον ανάδοχο που θα τυγχάνει ο 

μοναδικός εργοδότης του ως άνω προσωπικού και θα υπέχει αποκλειστικά απέναντι σε αυτόν όλες τις από την 

σύμβαση εργασίες και οποιασδήποτε φύσης υποχρεώσεις και ευθύνες αστικές και ποινικές.  

Για οποιοδήποτε ατύχημα σε πρόσωπο του ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ ή σε οποιοδήποτε τρίτο, καθώς και για τον ανάδοχο ή για 

το προσωπικό που θα χρησιμοποιείται απ΄ αυτόν, που θα συμβεί κατά την εκτέλεση των εργασιών από 

υπαιτιότητα του αναδόχου ή του προσωπικού του, αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος και αστικά και 

ποινικά. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 

 

Αντικείμενο της ασφάλισης αυτής είναι η κάλυψη της αστικής ευθύνης του Αναδόχου έναντι τρίτων και η 

ασφαλιστική Εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει αποζημιώσεις σε τρίτους για σωματικές βλάβες, ψυχική οδύνη ή 

ηθική βλάβη και υλικές ζημιές σε πράγματα ακίνητα ή κινητά, που προξενούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης 

εξ αιτίας ή εξ αφορμής αυτής. 

Τα όρια της αποζημίωσης  του ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής ευθύνης έναντι τρίτων είναι κατά περιστατικό τα 

ακόλουθα: 

α)  Για υλικές ζημίες θετικές ή αποθετικές σε πράγματα τρίτων, ανεξάρτητα από τον αριθμό των τυχόν ζημιωθέντων 

τρίτων  τουλάχιστον ένα εκατομμύριο  Ευρώ (1.000.000,00 €) 

β)  Για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων, κατ’ άτομο και ατύχημα τουλάχιστον ένα εκατομμύριο  Ευρώ 
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    (1.000.000,00 €) 

γ)  Για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων, από ομαδικό ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παθόντων 

τουλάχιστον ένα εκατομμύριο  Ευρώ (1.000.000,00 €) 

δ)  Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών σε όλη την διάρκεια της σύμβασης: τουλάχιστον πέντε  εκατομμύρια Ευρώ 

(5.000.000,00 €) 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 Χρήση  συστημάτων ασφαλείας (Συναγερμοί - Κάμερες κλπ.) 

 Επιθεώρηση της ασφάλισης γραφείων και  κοινόχρηστων χώρων 

 Επίβλεψη περιβάλλοντος χώρου και  ασφάλιση Εξωτερικών Θυρών 

 Επιθεώρηση συστημάτων Πυρόσβεσης, Θερμοκρασίες υπερ-καταψυκτών, λειτουργίας αντλιών  Όμβριων 

Υδάτων, λειτουργίας UPS κ.λ.π. 

 Έλεγχος και καταγραφή των εισερχόμενων στο χώρο κατά τις ώρες που η υπηρεσία παραμένει κλειστή. 

 Καταγραφή σε βιβλίο όλων των συμβάντων και των παρατηρήσεων κατά την διάρκεια της υπηρεσίας 

του. 

 Άμεση ενημέρωση των Υπευθύνων που έχουν οριστεί από το ΕΛΚΕΘΕ για τα θέματα των αρμοδιοτήτων 

τους. 

 

 

 

 

 

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 

 

 

 

 

Δρ. Β. Λυκούσης 
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