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Διεύθυνση Οργάνωσης, Ασφάλειας Εργασίας &  
Στεγαστικής Μέριμνας  
Διαμαντοπούλου 10, 117 43, Αθήνα 

 

 

  
 

              
                                                                                              

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  : ΔΟΑΕΣΜ/60045 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  : «ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ» 
 

 
 

 
 
 

 

EΝΤΥΠΟ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΑΕΣΜ/60045 
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Α/Α ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ) 

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΤΙΜΗΜΑ 

(€) 

ΤΙΜΗΜΑ 

ΠΕΝΤΕΜΙΣΙ 

(5,5) 

ΜΗΝΩΝ 

ΤΙΜΗΜΑ 

ΕΝΝΕΑ (9) 

ΜΗΝΩΝ 

1. Κτήριο επί της Λ. Συγγρού  23 

Με ένα  φύλακα άνω των 25 ετών - από Δευτέρα έως 

Παρασκευή - για 14ωρη  φύλαξη του κτηρίου (κε-

ντρική είσοδος). 

Το ωράριο της εργασίας τους θα είναι  06:30 – 20:30. 

   

 

2. Κτήριο επί της Λ. Συγγρού  47 

Με ένα  φύλακα άνω των 25 ετών - από Δευτέρα έως 

Παρασκευή - για 14ωρη  φύλαξη του κτηρίου (κε-

ντρική είσοδος). 

Το ωράριο της εργασίας τους θα είναι  06:30 – 20:30.  

   

3. Κτήριο επί της Λ. Συγγρού  24 

Με ένα  φύλακα άνω των 25 ετών - από Δευτέρα έως 

Παρασκευή - για 14ωρη  φύλαξη του κτηρίου (κε-

ντρική είσοδος). 

Το ωράριο της εργασίας τους θα είναι  06:30 – 20:30.  

   

4. Κτήριο επί της Λ. Συγγρού  49 

Με ένα  φύλακα άνω των 25 ετών - από Δευτέρα έως 

Παρασκευή - για 14ωρη  φύλαξη του κτηρίου (κε-

ντρική είσοδος). 

Το ωράριο της εργασίας τους θα είναι  06:30 – 20:30.  

   

5. 
Αποθήκες Ασπροπύργου ΔΠΑ 

(Λ. Νάτο 20,Καλιστήρι) 

Με ένα  φύλακα άνω των 25 ετών - από Δευτέρα έως 

Κυριακή και Αργίες - για 24ωρη  φύλαξη των Αποθη-

κών.  

Το ωράριο της  εργασίας τους θα είναι  06:00 –14:00, 

14:00-22:00 και 22:00-06:00 
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6. 
Αποθήκες Ασπροπύργου ΔΠΝ 

(Λ. Νάτο 20,Καλιστήρι) 

Με ένα  φύλακα άνω των 25 ετών - από Δευτέρα έως 

Κυριακή και Αργίες - για 12ωρη νυκτερινή φύλαξη 

επτά (7) ημέρες την εβδομάδα (εργάσιμες, Σαββατο-

κύριακα και αργίες).  

Το ωράριο της  εργασίας τους θα είναι  18:30 έως 

06:30 

   

7. Υ/Σ Σπάτων 

Με ένα  φύλακα άνω των 25 ετών - από Δευτέρα έως 

Κυριακή και Αργίες - για 24ωρη  φύλαξη των Αποθη-

κών.  

Το ωράριο της  εργασίας τους θα είναι  06:00 –14:00, 

14:00-22:00 και 22:00-06:00 

   

8. Σχολές Άνοιξης  

Με ένα  φύλακα άνω των 25 ετών - από Δευτέρα έως 

Παρασκευή - για 16ωρη  φύλαξη των Σχολών.  

Το ωράριο της εργασίας τους θα είναι  07:00 – 19:00. 

   

9. 
Κτήριο επί της οδού 3ης Σε-

πτεμβρίου 111 

Με ένα  φύλακα άνω των 25 ετών - από Δευτέρα έως 

Κυριακή και Αργίες - για 8ωρη  νυκτερινή φύλαξη 

του κτηρίου. 

Το ωράριο της  εργασίας τους θα είναι  22:00-06:00 

   

10. 
Κτήριο επί της οδού Διαμα-

ντοπούλου 10 

Με ένα  φύλακα άνω των 25 ετών - από Δευτέρα έως 

Παρασκευή - για 12ωρη  φύλαξη του κτηρίου (κε-

ντρική είσοδος). 

Το ωράριο της εργασίας τους θα είναι  07:00 – 19:00. 
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11. 
Κτήριο επί της οδού Μυλλέ-

ρου (Πρακτορείο Αθηνών) 

Με ένα  φύλακα άνω των 25 ετών - από Δευτέρα έως 

Παρασκευή - για 10ωρη  φύλαξη του κτηρίου (κε-

ντρική είσοδος). 

Το ωράριο της εργασίας τους θα είναι  07:00 – 17:00. 

   

12. 
Κτήριο επί της οδού Αγησιλά-

ου (συνεργεία) 

Με ένα  φύλακα άνω των 25 ετών - από Δευτέρα έως 

Κυριακή και Αργίες - Δεκάωρη (10 ώρες) φύλαξη 

(07:00 έως 17:00) πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα 

(εργάσιμες κάθε μήνα) και Οκτάωρη (8 ώρες) φύλαξη 

(πρωί 07:00 έως 15:00) Σαββατοκύριακα και αργίες.     

   

13. 
Κτήριο επί της οδού Αριστεί-

δου 5 

Με ένα  φύλακα άνω των 25 ετών - από Δευτέρα έως 

Κυριακή και Αργίες - για 24ωρη  φύλαξη του κτηρίου 

(κεντρική είσοδος). 

Το ωράριο της  εργασίας τους θα είναι  06:00 –14:00, 

14:00-22:00 και 22:00-06:00 

   

14. 
Κτήριο επί της Λ. Συγγρού 

112 

Δεκατετράωρη (14 ώρες) φύλαξη (07:00 έως 21:00) 

πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα (εργάσιμες κάθε μή-

να) και Οκτάωρη (8 ώρες) φύλαξη (πρωί 07:00 έως 

15:00) Σάββατα. 

   

 ΣΥΝΟΛΑ     

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

 

 

-Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α . - Χρόνος ισχύος προσφοράς : Εκατόν ογδόντα (180) μέρες από την επομένη 

της ημερομηνίας διεξαγωγής του Διαγωνισμού. 
 

-Ο προσφέρων θα  υπολογίζει  στην προσφορά του  εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής υπηρεσιών,  των αναλώ-
σιμων,  του  εργολαβικού  του κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. 
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-Επισημαίνεται ότι ο προσφέρων υποχρεούται να εξειδικεύσει σε χωριστό κεφάλαιο (Υπεύθυνη Δήλωση) της προσφοράς 

του, τα εξής: 
 

 α)  Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.  
 β)  Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.  
 γ)  Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι (να επισυναφθεί στην οικονομική προσφο-

ρά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας). 
 δ)  Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων.  

 ε)  Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 
   
                                                                   

 
                                                                          Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ   

       
            
                                      (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)  ………………….. 

 
 

 
                        (ΣΦΡΑΓΙΔΑ)        ………………….. 
 

 
 

                (ΤΗΛΕΦΩΝΟ)      ………………….. 
 
 

 
                                       (ΥΠΟΓΡΑΦΗ)       …………………… 


