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                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
   

Αθήνα,  07/12/2020 

Αρ. Πρωτ:  7354 

Τμήμα Γραμματείας / Λογιστήριο             
Ταχ. Δ/νση :Λεωφ. Συγγρού 364                
Τ.Κ. - Πόλη:17674  Καλλιθέα        
Πληροφορίες: Α.Μέριανου 
Ηλ. Ταχυδρομείο: amerianou@nlg.gr         
Τηλέφωνο: 2130 999814     

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σύμφωνα με την αρ. 7348/2020 Απόφαση Ανάληψης με ΑΔΑ: 
ΩΡΑΣ46ΨΖ2Μ-Ψ3Ο και ΑΔΑΜ: 20REQ007788775, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν 
σχετική οικονομική προσφορά με έντυπο ή ηλεκτρονικό τρόπο (στο Πρωτόκολλο της ΕΒΕ Λ.Συγγρού 364, 
4ος όροφος, από 09:00 έως 14:00 Δευτέρα έως Παρασκευή ή στο e-mail: nlg@nlg.gr) έως τη Δευτέρα 
14/12/2020 για την παροχή υπηρεσιών 24ωρης φύλαξης και χρονικής διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) 
μηνών για το Βαλλιάνειο κτήριο της E.B.E. σύμφωνα με την συνημμένη μελέτη-αιτιολογική έκθεση. 
Η έναρξη των υπηρεσιών αρχίζει από την απόφαση ανάθεσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός των 
υπηρεσιών ανέρχεται κατά ανώτατο όριο στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€), πλέον ΦΠΑ 
24%, ήτοι ποσού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24% κατ΄ανώτατο όριο. 
Ενημέρωση: απαραίτητα έγγραφα για  την ανάθεση είναι η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του 
Αναδόχου. 
Το παρόν έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΒΕ (nlg.gr) 
 
 
                                                           Ο Γενικός Διευθυντής  

                   της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος 
   
 
  Δρ. Φίλιππος Χ.Τσιμπόγλου                                      

       

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Τμήμα ΠΣΕΑ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : €24.800 (ΜΕ ΦΠΑ) 

C.P.V.: 79713000-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ   

Για τη διενέργεια διαγωνισμού υπηρεσιών  24ωρης φύλαξης και χρονικής 
διάρκειας τουλάχιστον τριών (3)  μηνών  για το Βαλλιάνειο κτήριο της Ε.Β.Ε.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

- Τεχνική – Αιτιολογική Έκθεση  

- Τεχνική Περιγραφή Υπηρεσιών  

- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
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 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά την:  

Τη διενέργεια διαγωνισμού 24ωρης φύλαξης του Βαλλιανείου κτηρίου τής Ε.Β.Ε. στην Αθήνα, 

Πανεπιστημίου 32, χρονικής διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) μηνών.  

 

Συνολικός προϋπολογισμός 24.800€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

 

Η κατακύρωση της ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

  

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Η Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και φορέας της Γενικής 

Κυβέρνησης είναι υποχρεωμένη να τηρεί την κείμενη νομοθεσία περί οικονομικής διαχείρισης καθώς και 

τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για τις διαδικασίες των προμηθειών και υπηρεσιών. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 Γενικά   

1 Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας 

αποτελούν τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά της 

υπηρεσίας που απαιτούνται, προκειμένου αυτή να 

προσδιορισθεί αντικειμενικά με τρόπο που να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Βιβλιοθήκης, είναι δε 

απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς 

αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς, σύμφωνα με 

την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης.  

ΝΑΙ  

    

 Χώροι - αριθμός ατόμων – πρόγραμμα εργασίας   
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2 Το κεντρικό κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος θα 

φυλάσσεται καθημερινά καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου 

(πρωί – απόγευμα – νύχτα, 3 βάρδιες ανά 24ωρο με ένα (1) 

άτομο ανά βάρδια) 

ΝΑΙ  

3 Απαιτείται η φυσική παρουσία 5 ατόμων σε εβδομαδιαία 

βάση 

ΝΑΙ  

4 Η απασχόληση του προσωπικού θα είναι πλήρης και συνεχής 

και το κάθε άτομο θα καλύπτει οπωσδήποτε το 8ωρο 

εργασίας του 

ΝΑΙ  

5 Η  απασχόληση του προσωπικού θα είναι σύμφωνη με την 

ισχύουσα νομοθεσία 

ΝΑΙ  

    

 Εξοπλισμός   

6 Το προσωπικό ασφαλείας θα φορά ειδική στολή εγκεκριμένη 

από το Υπουργείο με το διακριτικό της εταιρείας φύλαξης, 

επιμελημένη και καθαρή 

ΝΑΙ  

    

 Υποχρεώσεις αναδόχου   

7 Το προσωπικό του αναδόχου θα είναι εφοδιασμένο με τις 

σχετικές νόμιμες άδειες εργασίας προσωπικού ασφαλείας 

ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, 

φωτοαντίγραφα των οποίων υποχρεούται να προσκομίσει ο 

ανάδοχος στην αναθέτουσα αρχή 

ΝΑΙ  

8 Το προσωπικό που θα χρησιμοποιείται πρέπει να είναι 

ειδικευμένο, υγιές, λευκού ποινικού μητρώου, άριστο στο 

είδος του, άψογο από πλευράς συμπεριφοράς απέναντι σε 

όλους και έμπειρο σε θέματα παροχής υπηρεσιών 

ασφάλειας 

ΝΑΙ  

9 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί 

προσωπικό που δεν θα εναλλάσσεται συχνά, να κατανοεί και 

να ομιλεί την ελληνική γλώσσα σε επίπεδο επικοινωνίας και 

στοιχειώδους ανάγνωσης, να έχει τη δυνατότητα άνετης 

ΝΑΙ  
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επικοινωνίας με το κοινό και άριστο στο ήθος του 

10 Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στο 

προσωπικό του ότι ουδεμία εξάρτηση ή εργασιακή σχέση 

έχει με την αναθέτουσα αρχή 

ΝΑΙ  

11 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να τηρεί όλους τους σχετικούς με 

την εργασία νόμους (εργατική νομοθεσία, αμοιβές, ωράριο 

εργασίας, κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, υγεία 

– ασφάλεια εργαζομένων κλπ), και ευθύνεται έναντι των 

Ελληνικών αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που 

προκύπτει από αυτούς. Επίσης υποχρεώνεται να εκπληρώνει 

όλες τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Δημόσιο, στους 

ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο 

ΝΑΙ  

12 Ο ανάδοχος υποχρεούται όλοι οι εργαζόμενοι του (φύλακες) 

να είναι ηλικιακά σύμφωνοι με την οικονομική προσφορά με 

την οποία αναδείχτηκε 

ΝΑΙ  

13 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να έχει ασφαλίσει όλο το 

προσωπικό του στο ΙΚΑ ή σε κάθε άλλο ασφαλιστικό φορέα 

που προβλέπει ο νόμος. Η αναθέτουσα αρχή δεν θα 

επιτρέπει σε κανένα εργαζόμενο του αναδόχου να εργάζεται 

αν δεν αποδεικνύεται ασφαλισμένος. Είναι υποχρέωση του 

αναδόχου να εφοδιάζει την αναθέτουσα αρχή με τα σχετικά 

επίσημα έγγραφα. Επίσης η αναθέτουσα αρχή δεν θα 

επιτρέπει σε κανένα υπάλληλο του αναδόχου να εργάζεται 

αν δεν είναι εφοδιασμένος με την σχετική νόμιμη άδεια 

εργασίας προσωπικού ασφαλείας ιδιωτικών επιχειρήσεων 

παροχής υπηρεσιών ασφάλειας 

ΝΑΙ  

14 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να τηρεί όλα τα προστατευτικά 

μέτρα ασφαλείας για την διαφύλαξη της υγείας του 

προσωπικού του (εμβολιασμός κλπ), ενώ για κάθε συνέπεια 

από την παραβίαση αυτών των μέτρων η αναθέτουσα αρχή 

δεν φέρει καμία ευθύνη. 

ΝΑΙ  
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15 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις 

σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και είναι 

αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνος ποινικά και αστικά για 

κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του. 

ΝΑΙ  

16 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται στην παροχή στο προσωπικό του 

των νόμιμων αδειών και αναπαύσεων και να καλύπτει τα 

κενά από ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες για την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει έναντι της 

αναθέτουσας αρχής 

ΝΑΙ  

17 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει σε όλους τους 

υπαλλήλους του βιβλιάριο υγείας 

ΝΑΙ  

18 Ο  ανάδοχος φροντίζει ώστε οι υπάλληλοί του να μην 

φέρνουν στη δουλειά ξένα άτομα συμπεριλαμβανομένων και 

των συζύγων και των τέκνων τους 

ΝΑΙ  

19 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί 

προσωπικό που έχει πείρα στο αντικείμενο και να μπορεί να 

εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξει κανένα κώλυμα κατά τη 

διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί. Οι υπάλληλοί 

του δεν επιτρέπεται να βλέπουν έγγραφα ή φακέλους της 

αναθέτουσας αρχής. Ο ανάδοχος φροντίζει ώστε οι 

υπάλληλοί του με γραπτή δήλωσή τους να βεβαιώσουν πως 

δε θα ανακοινώνουν σε κανέναν, πάσης φύσεως θέματα που 

τους έγιναν γνωστά λόγω της εργασίας τους (ιατρικό 

απόρρητο κλπ). Αυτή  η υποχρέωση εξακολουθεί να υπάρχει  

ακόμη και μετά το πέρας της σύμβασης 

ΝΑΙ  

20 Ο ανάδοχος φροντίζει ώστε κατά τη διάρκεια της παροχής 

υπηρεσιών ασφάλειας δεν θα ενοχλούνται ασθενείς, 

προσωπικό και επισκέπτες. Για το λόγο αυτό ενημερώνει 

τους υπαλλήλους του για  τη συμπεριφορά τους 

ΝΑΙ  

21 Ο ανάδοχος φροντίζει ώστε η παροχή υπηρεσιών ασφάλειας 

να γίνεται με τον καλύτερο τρόπο (προσοχή, 

επαγγελματισμό, διακριτικότητα, επιμέλεια) για όλο τον 

ΝΑΙ  
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χρόνο διάρκειας της σύμβασης και για τυχόν παρατάσεις 

αυτής 

22 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να φροντίζει να μη σταματά 

η παροχή υπηρεσιών ασφάλειας σε κάθε περίπτωση, ακόμη 

και σε περίπτωση απεργίας. Ο ανάδοχος πρέπει να 

διασφαλίσει ότι η παροχή υπηρεσιών ασφάλειας θα 

εξαιρείται από απεργίες 

ΝΑΙ  

23 Οι στολές εργασίας του προσωπικού του αναδόχου πρέπει 

να είναι καθαρές και ευπρεπείς. Τις στολές τις παρέχει ο 

ανάδοχος και πρέπει να αναγράφουν την επωνυμία και το 

λογότυπο του αναδόχου. Το προσωπικό του αναδόχου 

υποχρεούται να φέρει στην στολή εργασίας του και σε 

εμφανές σημείο ειδική πλαστικοποιημένη κονκάρδα η οποία 

θα φέρει τα έξης : I) φωτογραφία ΙΙ) ονοματεπώνυμο ΙΙΙ) 

ειδικότητα εργασίας ΙV) επωνυμία και λογότυπο του 

αναδόχου 

ΝΑΙ  

24 Σε περίπτωση έκτακτου σοβαρού περιστατικού 

ενημερώνεται άμεσα ο Γενικής Διευθυντής της Εθνικής 

Βιβλιοθήκης της Ελλάδος  

ΝΑΙ  

25 Ο ανάδοχος ελέγχει τη παροχή υπηρεσιών ασφάλειας και 

είναι υποχρεωμένος να κάνει παρατηρήσεις στο προσωπικό 

του όταν αυτό ξεφεύγει από τους κανόνες που θέτει η 

αναθέτουσα αρχή. Ο ανάδοχος πρέπει να φροντίζει ώστε να 

μην προκαλούνται ζημιές από το προσωπικό του. Τυχόν 

ζημιές που προκλήθηκαν ή διαπιστώθηκαν από αυτό πρέπει 

να αναφέρονται αμέσως στην αναθέτουσα αρχή . 

Απολεσθέντα αντικείμενα που ανευρίσκονται από 

προσωπικό του ανάδοχου ή τους παραδόθηκαν από τρίτους, 

θα παραδίδονται  αμέσως στην αναθέτουσα αρχή. Η παροχή 

υπηρεσιών ασφάλειας δεν πρέπει να δημιουργεί ενόχληση ή 

βλάβες οποιασδήποτε μορφής στην αναθέτουσα αρχή 

ΝΑΙ  

ΑΔΑ: 61ΓΘ46ΨΖ2Μ-ΘΛΡ
20PROC007792557 2020-12-08



 8 

26 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις προφορικές ή 

γραπτές οδηγίες – εντολές που δίδονται από την 

αναθέτουσα αρχή 

ΝΑΙ  

27 Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποδεχθεί το δικαίωμα της 

αναθέτουσας αρχής να αξιώσει από τον ανάδοχο την 

απομάκρυνση από την εργασία ορισμένων υπαλλήλων του 

που κρίνει ότι δείχνουν ολιγωρία ή δεν  πειθαρχούν στις 

οδηγίες και τους κανόνες της αναθέτουσας αρχής 

ΝΑΙ  

28 Θα παρακολουθεί τους εισερχόμενους και αυτούς που 

ενδεχομένως παραμένουν άσκοπα στο κτίριο, θα επεμβαίνει 

σε περίπτωση που θα διαπιστώνει ύποπτους σκοπούς 

αυτών, μετά από προηγούμενη συνεννόηση με την αρμόδια 

Διεύθυνση της ΕΒΕ και θα απομακρύνει αυτούς, σύμφωνα  

με τις εντολές  που του έχει δώσει ο Ανάδοχος 

ΝΑΙ  

29 Δεν επιτρέπει τη χρήση των τηλεφώνων από τρίτους και ο 

ίδιος τα χρησιμοποιεί για υπηρεσιακούς μόνο λόγους 

ΝΑΙ  

30 Η παροχή άμεσης βοήθειας, σε περίπτωση έκτακτης 

ανάγκης, στην Αστυνομία κατά τη διεξαγωγή  έρευνας στους 

χώρους της ΕΒΕ 

ΝΑΙ  

31 Η διενέργεια διακριτικού ελέγχου όλων των εισερχομένων ΝΑΙ  

32 Η μη παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας ή και δήλωσης σε 

δημοσιογράφους και γενικότερα στα Μ.Μ.Ε., αλλά η 

παραπομπή αυτών στην αρμόδια Διεύθυνση της ΕΒΕ 

ΝΑΙ  

33 Ο κάθε φύλακας είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον 

αντικαταστάτη του για την ορθή συνέχιση της φύλαξης των 

κτιρίου 

ΝΑΙ  

    

 Ευθύνες   

34 Η αναθέτουσα αρχή δεν ευθύνεται για κλοπή ή φθορά 

αντικειμένων ιδιοκτησίας του αναδόχου και του προσωπικού 

του. Αυτό ισχύει ανάλογα και για φθορές από φυσικές 

καταστροφές και ανωτέρα βία. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει 

ΝΑΙ  
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πλήρως την ευθύνη για το προσωπικό που θα 

χρησιμοποιήσει, ως προς την συνέπεια, την συμπεριφορά, 

την εργατικότητα, την τιμιότητα, την ευσυνειδησία, την 

φιλοτιμία, ώστε να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ποιότητας 

στην παροχή υπηρεσιών ασφάλειας. Η αναθέτουσα αρχή δεν 

έχει καμία αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ 

μέρους οποιουδήποτε από το προσωπικό του αναδόχου και 

η υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής εξαντλείται πλήρως με 

την καταβολή της κατά μήνα αμοιβής του αναδόχου. Ο 

ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε 

είδους ζημιάς ή βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό 

και στις εγκαταστάσεις  της αναθέτουσας αρχής ή σε 

οιονδήποτε τρίτο, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα 

του αναδόχου και του προσωπικού του 

35 Η αυστηρή τήρηση του ωραρίου των φυλάκων είναι στην 

ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος είναι αποκλειστικά 

υπεύθυνος για τη σωστή και έγκαιρη αντικατάσταση των 

φυλάκων, καθώς και για κάθε ζημιά που τυχόν ήθελε 

προκύψει εξαιτίας αργοπορίας προσέλευσης του φύλακα.  

Ο Ανάδοχος, θα πρέπει να διαθέτει την οργάνωση, τα μέσα 

και το κατάλληλο προσωπικό ώστε να εξασφαλίζεται με 

απόλυτη επιτυχία η ασφαλής φύλαξη εσωτερικά και η 

επόπτευση του περιβάλλοντος χώρου του κτηρίου και η 

προστασία των εγκαταστάσεων του κτιρίου. 

ΝΑΙ  

    

 Έλεγχος αναδόχου   
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36 Αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής για την εν γένει 

λειτουργία του τομέα παροχής υπηρεσιών ασφάλειας είναι ο 

αρχηγός ΠΣΕΑ και για τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο της 

παροχής υπηρεσιών ασφάλειας θα είναι τριμελής επιτροπή 

εποπτείας και ελέγχου που έχει ορισθεί με απόφαση του 

εφορευτικού συμβουλίου και η οποία θα απευθύνεται στον 

ανάδοχο ή εκπρόσωπό του που θα ορίσει εγγράφως ο 

ανάδοχος. Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να ελέγχει 

τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου. Η αναθέτουσα 

αρχή έχει το δικαίωμα να κάνει έλεγχο της παροχής 

υπηρεσιών ασφάλειας και οι παρατηρήσεις να γίνονται είτε 

γραπτώς είτε προφορικώς. Η αναθέτουσα αρχή έχει το 

δικαίωμα να καλεί τα Αρμόδια Όργανα Υπηρεσιών (Επόπτη 

Εργασίας – Ελεγκτές του ΙΚΑ κ.λ.π) για το καλύτερο και 

πληρέστερο έλεγχο της παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας από 

τον Ανάδοχο. 

ΝΑΙ  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

1. Πίνακας με την προσφερόμενη τιμή σε τρίμηνη βάση (προ ΦΠΑ και συμπεριλαμβ. ΦΠΑ) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΜΗ  (προ Φ.Π.Α.) ΤΙΜΗ (συμπ. Φ.Π.Α.) 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  24ΩΡΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ   

 

2.  Πίνακας με την ανάλυση της προσφερόμενης τιμής για τις υπηρεσίες φύλαξης  σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του άρθρου 68 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α’/15.07.2010) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ 

Αριθμός Εργαζομένων  

Ημέρες Εργασίας ανά μήνα  

Ώρες Εργασίας ανά μήνα  

**Κλαδική Σύμβαση Εργασίας ή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 

στην περίπτωση που δεν είναι σε ισχύ η Κλαδική Σύμβαση 

Εργασίας 
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 ΠΟΣΟΣΤΟ 

% 

ΠΟΣΟ (€) 

Προϋπολογιζόμενες νόμιμες αποδοχές σε εξάμηνη βάση*** -  

Εργοδοτικές εισφορές   

Διοικητικό Κόστος παροχής των υπηρεσιών   

Κόστος αναλωσίμων   

Εργολαβικό Κέρδος   

Νόμιμες κρατήσεις υπέρ δημοσίου και τρίτων επί του 

καθαρού ποσού (ΑΕΠΠ 0,06216% και ΕΑΑΔΗΣΥ 0,06216%, 

δηλαδή συνολικά 0,12432% επί του καθαρού) 

  

Φ.Π.Α.   

   

Συνολική τιμή προ Φ.Π.Α. -  

Συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  -  

   

Παρακράτηση φόρου σε ποσοστό 8% επί της καθαρής αξίας 

αφαιρουμένων των νόμιμων κρατήσεων υπέρ δημοσίου και 

τρίτων 

  

**ΠΡΟΣΟΧΗ: Μαζί με την οικονομική προσφορά, οι συμμετέχοντες οφείλουν να επισυνάψουν 

αντίγραφο της Κλαδικής Σύμβασης Εργασίας ή της Συλλογικής, στην περίπτωση που δεν είναι σε ισχύ η 

Κλαδική Σύμβαση Εργασίας, στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι 

*** Επισύναψη αναλυτικής καταγραφής του υπολογισμού (νυχτερινά, αργίες, κόστος αντικατάστασης 

αδειών) των αποδοχών του προσωπικού 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:  Αποδέχομαι όλους τους όρους της παρούσας  πρόσκλησης. Η προσφορά 

ισχύει για 120 ημέρες από την επόμενη της  διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης.     
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

 

 

                          
                         Καθαρή αξία:  20.000 
                         ΦΠΑ 24% :         4.800 
                              Σύνολο:       24.800 
 
 
 
   

 

Καθαρή αξία  

 

 

  20.000 

  Φ.Π.Α. 24% 4.800 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  24.800 
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