
 

1 
 

                                                                                                                      
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

Ταχ. Δ/νση  : Ελ. Βενιζέλου 57, Αθήνα 
Ταχ. Κώδικας  : 105 64 
Πληροφορίες : Ε. Φερεντίνος 
Τηλέφωνο : 210-3722527 
Ηλ. Δ/νση : tmima-promitheiwn@tap.gr 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

Αθήνα, 12/08/2022 
Αριθ. Πρωτ.: ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΕΟΛ/ΠΡΟΜ/14377  
 
 
 

ΠΡΟΣ:  
1) ACTION ZEUS SECURITY GROUP 
2) Κάθε ενδιαφερόμενο 
 
 

 

 

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ 

 
 

Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.) (αναθέτουσα αρχή), βάσει 
της υπ’ αριθ. ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΟΠ/ΤΕΠΠΕΜ/14313/11-08-2022 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης του 
Γενικού Διευθυντή (Α.Δ.Α.Μ.: 22REQ011094345 2022-08-11), πρόκειται να προβεί σε σύναψη 
Σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας και διαχείρισης αξιών στον αρχαιολογικό χώρο της 
Σπιναλόγκας για σαράντα πέντε (45) χρηματαποστολές (45 φορές), σύμφωνα με τις διατάξεις του 
αρ.118 ν.4412/2016, προϋπολογισμού ύψους έως πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ 
(5.580€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον 
οικονομική προσφορά βάσει τιμής. 
Η υπηρεσία αντιστοιχεί στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημόσιων Συμβάσεων (CPV): 
79710000-4 (Υπηρεσίες ασφάλειας). 
Παρακαλούμε να αποστείλετε οικονομική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου tmima-promitheiwn@tap.gr, εντός επτά (7) ημερών από την 
κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης.  
Η προσφορά θα υπογράφεται από τον ίδιο τον προσφέροντα ή από το νόμιμο εκπρόσωπο του 
οικονομικού φορέα. 
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του αρ.73 του 
ν.4412/2016, παρακαλούμε η οικονομική προσφορά να συνοδεύεται από τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 
α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου 
Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) τα φυσικά πρόσωπα, ββ) τους διαχειριστές εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών 





 

2 
 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), γγ) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και την ολομέλεια του Διοικητικού 
Συμβουλίου (Δ.Σ.) Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), δδ) τα μέλη του Δ.Σ. συνεταιρισμών. Εναλλακτικά, ως 
απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ.1 του αρ.73 του ν.4412/2016, 
δύναται να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία θα πρέπει να αναφέρει τα εξής: «Δεν υπάρχει 
σε βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για λόγους που προβλέπονται στην παρ.1 του 
αρ.73 του ν.4412/2016» (αφορά φυσικό πρόσωπο) ή «Δεν υπάρχει σε βάρος του συνόλου των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για 
λόγους που προβλέπονται στην παρ.1 του αρ.73 του ν.4412/2016» (αφορά νομικό πρόσωπο). 
β) Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση) 
γ) Ασφαλιστική ενημερότητα (παρ.2 και 4 του αρ.73 του ν.4412/2016 για συμμετοχή σε 
διαγωνισμό) 
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά: α) τους φορείς κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης, β) όλους τους εργαζομένους/απασχολούμενους της επιχείρησης 
ανεξαρτήτως καθεστώτος εργασίας και ασφάλισης. Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά 
όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες. Σε περίπτωση εταιρειών, 
αφορά την ίδια την εταιρεία και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή εκπροσωπούν, εκτός αν 
υφίσταται εργασιακή σχέση με την εταιρεία. 
δ) Δικαιολογητικά σύστασης και ισχύουσας εκπροσώπησης του υποψήφιου αναδόχου 
(πιστοποιητικό περί εγγραφής και εκπροσώπησης στο Γ.Ε.Μ.Η., ισχύον καταστατικό κτλ.) 
ε) Βεβαίωση Σ.Ε.Π.Ε. για μη ύπαρξη παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας σύμφωνα με την παρ. 
7 του άρθρου 68 τoυ ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
στ) Υπεύθυνη Δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του υποψήφιου αναδόχου της κύρωσης του 
οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με το άρ.74 του ν.4412/2016. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 
 

ΗΛΙΑΣ ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
 
 
 
 

Ε. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ 

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 
 
 
 

Ε. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ 

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 
 

Χ. ΛΑΒΔΙΩΤΟΥ 
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Συνημμένα: 
(α) Τεχνικές Προδιαγραφές 
(β) Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
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(α) Τεχνικές προδιαγραφές 
1. Το έργο θα αφορά στην υπηρεσία ασφαλούς μεταφοράς αξιών από τον αρχαιολογικό χώρο Σπιναλόγκα 
προς τα συνεργαζόμενα καταστήματα Τραπεζών.  
2. Η μεταφορά των αξιών στον εν λόγω χώρο διενεργείται μέσω πλωτού μέσου και στη συνέχεια θα πρέπει 
να διενεργείται με επανδρωμένα ειδικά διασκευασμένα –θωρακισμένα οχήματα του αναδόχου με 
τουλάχιστον διμελή πληρώματα που θα φέρουν αλεξίσφαιρα γιλέκα. Οι αξίες θα είναι ασφαλισμένες για την 
περίπτωση κλοπής.  
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, να έχει 
ασφαλισμένο τον κίνδυνο της μεταφοράς των αξιών σε αναγνωρισμένη Ασφαλιστική Εταιρία και να 
ενημερώνει εγγράφως και άμεσα την αναθέτουσα αρχή για οποιαδήποτε τροποποίηση της ασφαλιστικής 
κάλυψης ή των όρων του ασφαλιστηρίου.  
4. Το προσωπικό της επιχείρησης πρέπει να είναι ασφαλισμένο στους προβλεπόμενους φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης (π.χ. Ι.Κ.Α.), να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και να διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα για να 
μεταφέρει αξίες.  
5. Οι χρηματαποστολές θα διενεργούνται βάσει του προγράμματος που εκπονεί η Κεντρική Υπηρεσία από 
Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 09:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ. κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης των 
υπευθύνων της επιχείρησης που θα αναλάβει το έργο.  
6. Πριν την παραλαβή οι αξίες προς μεταφορά θα έχουν τοποθετηθεί και σφραγισθεί προσεκτικά με μέριμνα 
του διαχειριστή για λογαριασμό της αναθέτουσας αρχής σε ειδικό σάκο, ο οποίος στην συνέχεια θα 
σφραγίζεται με ειδική, αριθμημένη, πλαστική σφραγίδα μίας χρήσεως ή στον ειδικό αριθμημένο πλαστικό 
σάκο ασφαλείας μιας χρήσεως και ο οποίος σφραγίζεται ομοίως με προσοχή, με την ειδική αυτοκόλλητη 
ταινία -με ένδειξη παραβίασης- που υπάρχει στο κλείσιμο εκάστου εξ αυτών.  
7. Ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει σάκους μεταφοράς αξιών (μίας ή πολλαπλών χρήσεων) μονοσήμαντης 
αρίθμησης στα κατά τόπους σημεία που διενεργείται η παραλαβή (αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία).  
8. Ο ανάδοχος θα προμηθεύει τη μονοσήμαντη σφραγίδα ασφαλείας μίας χρήσεως για τη σφράγιση των 
σάκων μεταφοράς αξιών στα κατά τόπους σημεία που διενεργείται η παραλαβή (αρχαιολογικούς χώρους και 
μουσεία.  
9. Ο ανάδοχος θα προμηθεύει τα Δελτία παράδοσης παραλαβής που απαιτούνται σύμφωνα με την 
ακολουθητέα διαδικασία παράδοσης στον ανάδοχο των σάκων μεταφοράς αξιών στα κατά τόπους σημεία 
που διενεργείται η παραλαβή (αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία). 
10. Τα Δελτία παράδοσης παραλαβής θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
αριθμός σφραγίδας, αξία «κατά δήλωση», ημερομηνία, ώρα, τόπος παράδοσης, εμπλεκόμενοι υπάλληλοι με 
ονοματεπώνυμο και υπογραφή, θέση υπογραφής, κτλ.  
11. Οι τοποθετούμενες στους σάκους αξίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το ανώτατο όριο μεταφοράς αξιών 
το οποίο προτείνεται στο ποσό των 50.000,00€.  
12. Η παράδοση θα γίνεται στον προσδιορισμένο τόπο προορισμού, αντίστοιχα με την απασφάλιση του 
ειδικού σάκου μεταφοράς που είχε παραληφθεί και την υπογραφή στο ίδιο «Δελτίο» του παραλήπτη 
υπαλλήλου της τράπεζας.  
13. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης στην σφραγίδα ή στον ειδικό σάκο, τότε γίνεται καταμέτρηση 
του περιεχομένου του από τον παραλήπτη υπάλληλο της Τράπεζας και τον υπάλληλο της ΑΝΑΔΟΧΟΥ, 
συντάσσεται και συνυπογράφεται Πρακτικό με το αποτέλεσμα της καταμέτρησης και ειδοποιείται το ΤΑΜΕΙΟ 
και η ΑΝΑΔΟΧΟΣ, σε περίπτωση ελλείμματος σε σχέση με την αναγραφόμενη στο αντίστοιχο "Δελτίο" αξία, 
την ευθύνη αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου η ΑΝΑΔΟΧΟΣ.  
14. Κατά την παραλαβή των σάκων που περιέχουν τις αξίες από τους υπαλλήλους του αναδόχου, οι 
εξουσιοδοτημένοι προς τούτο υπάλληλοι της αναθέτουσας αρχής πρέπει να ελέγχουν το απαραβίαστο των 
παραδιδόμενων σάκων και τα στοιχεία του συνοδευτικού αυτών δελτίου παραλαβής αυτών, οπότε και λήγει.  
15. Για τον έλεγχο της καλής εκτέλεσης του έργου, θα πρέπει να προσκομίζονται οπωσδήποτε εκτός από τα 
τιμολόγια, τα δελτία μεταφοράς αξιών υπογεγραμμένα και αναλυτικοί πίνακες του έργου στην αναθέτουσα 
αρχή (ημερομηνία, σημείο χρηματαποστολής, αξία μεταφερόμενου ποσού ανά σάκο κτλπ.).  
16. Ο ανάδοχος θα αποστέλλει μηνιαία αναφορά με τις χρηματαποστολές ανά χώρο στο e -mail που θα 
υποδειχθεί.  
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17. Η αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να μεριμνά για την εξασφάλιση της απρόσκοπτη στάσης του 
θωρακισμένου οχήματος του αναδόχου σε σημείο το δυνατόν πλησιέστερο στο πλωτό μέσο που μεταφέρει 
τους υπαλλήλους στον αρχαιολογικό χώρο της Σπιναλόγκας. 
 
 
Προβλεπόμενος αριθμός χρηματαποστολών: 45 (45 φορές) 
 
Χρονική διάρκεια σύμβασης: Μέχρι εξαντλήσεως του ποσού και το αργότερο μέχρι τις 31/12/2022. 
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(β) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣ : Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του ΟΔΑΠ 

 
Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. ………………. Πρόσκληση, προσφέρω την ακόλουθη 

τιμή: 

 
 

1) Απαγορεύεται η αναπροσαρμογή τιμής της υπηρεσίας. 

2) Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές. 

3) Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και 

κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων 

Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει. 

 

 
Ημερομηνία Υπογραφή – Σφραγίδα 

                      
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

Αριθμός 
χρηματαπο

στολών 
(φορών) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

Υπηρεσία ασφάλειας  και 
διαχείρισης αξιών στον 
αρχαιολογικό χώρο της 

Σπιναλόγκας 

 45  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΦΠΑ  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ 24 %)  




