
 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Αριθμός Διακήρυξης:  11 /2016 

Αντικείμενο Σύμβασης : Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας στα κτίρια που 

στεγάζονται οι Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Γενικής Διεύθυνσης 

Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (CPV 79710000-4 ). 

Διάρκεια Σύμβασης : από 01/03/2017 έως 31/12/2017. 

Αναθέτουσα Αρχή: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

Πηγή Χρηματοδότησης - Πληρωμή:  Τακτικός Προϋπολογισμός, Ε.Φ.991-06/071  Απόφαση 

έγκρισής για την ανάληψη υποχρέωσης ποσού 72.000,00€ για το έτος 2017: αριθμ. πρωτ. 

οικ.95091/6729/16-11-2016  (ΑΔΑ ΨΠ0ΖΟΡ1Κ-Θ6Δ) 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο 

Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ  143/Α/28-06-2014), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο κάθε φορά φόρο εισοδήματος.  

Επίσης επιβαρύνεται με κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής καθώς 

και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, 

πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.. 

Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Προμηθευτή, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και θα 

αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 

Σε περίπτωση που γίνει τροποποίηση των παραπάνω κρατήσεων, ο ανάδοχος επιβαρύνεται 

σύμφωνα με τις νέες διατάξεις. 

Προϋπολογισμός: 58.064,52 € πλέον Φ.Π.Α 24%, ήτοι συνολικά 72.000,00€. 

Αθήνα,       23/11/2016 

Αριθμ. Πρωτ. : οικ.  97399/6851 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΚΑΤΕΧΑΚΗ 56 

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:11525 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δ. Δημητριάδου  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2132035720 

fax: 2132035645 

Email: d.dimitriadou@attica.gr 
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Διαδικασία Διεξαγωγής: Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός, με έγγραφες σφραγισμένες 

προσφορές και  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής. 

Χρόνος , Τρόπος και Τόπος Παροχής των Υπηρεσιών:  

Η φύλαξη των κατωτέρω χώρων θα γίνεται σε ημέρες εργασίας του Δημοσίου από Δευτέρα 

έως Πέμπτη, θα διαρκεί 6 ώρες ανά ημέρα (από 08:00π.μ έως 14:00 μ.μ) και το 

απασχολούμενο προσωπικό  καθορίζεται ως :  

1.  Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών Α΄, επί της οδού Σαλαμινίας 2, 

Αθήνα : Άτομα 3 

2. Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, επί 

της οδού Σαλαμινίας 2, Αθήνα: Άτομα 2 

3. Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, 

επί της οδού  Ψαρρών 19, Παλλήνη: Άτομα 2 

4. Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νοτίου Τομέα, Πειραιά και Νήσων,επί της 

οδού Αγίου Διονυσίου 5, Πειραιά: Άτομα 2 

Ο απαραίτητος εξοπλισμός του απασχολούμενου προσωπικού θα διατίθεται από τον 

«ΑΝΑΔΟΧΟ». 

Παραλαβή Διακήρυξης: Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την 

Αναθέτουσα Αρχή.  

Η διακήρυξη, επίσης είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και 

στην επίσημη  ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: www.apdattikis.gov.gr. 

Ενστάσεις κατά της διακήρυξης: Η προθεσμία άσκησης της ένστασης κατά της διακήρυξης 

είναι μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 

δηλαδή έως και την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016  και ώρα 14:00 μ.μ.. Η ένσταση υποβάλλεται  

μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στο Τμήμα Γραμματείας και Πληροφόρησης Πολιτών της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, στον 1
ο
 όροφο, επί της οδού Κατεχάκη 56, Τ.Κ. 11525, 

Αθήνα. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης  η 

καταβολή παραβόλου υπέρ του δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 

14:00 μ.μ.. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται 

απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί. Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν 

ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Αττικής επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.  

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Οι Υποψήφιοι υποβάλουν επί αποδείξει τις έγγραφες 

προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο Τμήμα Γραμματείας και Πληροφόρησης 

Πολιτών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, στον 1ο όροφο, επί της οδού Κατεχάκη 56, 

Τ.Κ. 11525, Αθήνα. 
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Γλώσσα Σύνταξης Προσφορών: Ελληνική 

Ημερομηνία, Ώρα και Τόπος Διενέργειας Διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, 

ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, την Τρίτη 20 

Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ. στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, επί 

της οδού Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα.  

Απαιτούμενες Εγγυήσεις:  

1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί 

της προϋπολογισθείσας δαπάνης της παρεχόμενης υπηρεσίας μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι  1.161,29€, η οποία πρέπει να ισχύει 

τουλάχιστον για ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που 

ορίζει η Διακήρυξη. 

2. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% 

του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και 

νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις προμηθευτών που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι προαναφερόμενοι θα πρέπει να ασκούν δραστηριότητα 

συναφή με το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης και να διαθέτουν Ειδική Άδεια 

Λειτουργίας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις και δυνάμει της 

νομοθεσίας του κράτους–μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι. Οι ενώσεις δεν 

υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την 

προσφορά τους. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή 

η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική 

εκτέλεση της σύμβασης. 

Ισχύς Προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Διαγωνιζόμενους για εκατόν 

είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Αντιπροσφορές ή Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης: 25/11/2016, ημέρα Παρασκευή, στο τεύχος 

διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στις ημερήσιες 

οικονομικές εφημερίδες «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ» και  «ΗΧΩ ΤΩΝ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ». 

 

                                                                                           Με εντολή Γενικού Γραμματέα 

                                                                                        Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

                                                                                      Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού 

 

 

 

                                                                                Ελένη Πέππα 
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