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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Δήμος Γρεβενών προτίθεται να προχωρήσει στην ανάδειξη αναδόχου σύμφωνα με
τις ισχύουσες διαδικασίες για τη φύλαξη της ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ . Το κτίριο  περιλαμβάνει 
υπόγειο 300 τ.μ., ισόγειο 960 τ.μ., πρώτος όροφος 720 τ.μ. Δεύτερος όροφος 720 τ.μ. και 
βρίσκεται σε οικόπεδο περίπου 3000 τ.μ. στην πόλη του Γρεβενών.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος που θα προκύψει πέραν του υπαλλήλου φύλακα που θα υπάρχει, 

υποχρεούται να ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα τον περιβάλλοντα χώρο της Εστίας για
να ελέγχει πιθανόν ύποπτα πρόσωπα που θα υπάρχουν και θα ενημερώνει τους αρμόδιους.
Ο φύλακας συνεργάζεται με τον Δήμο και θα έχει ολοκληρωμένη εικόνα των υποχρεώσεων 
του.

Επιτηρεί όλους τους χώρους εσωτερικά και εξωτερικά και απομακρύνει τους μη 
έχοντες σχέση με τη μονάδα. Ελέγχει τα ειδικά σημεία κινδύνου (λεβητοστάσιο κ.λ.π.)

Γνωρίζει τους διαμένοντες ή φιλοξενούμενους και φροντίζει για την ασφάλεια
τους.

Γνωρίζει τους υπαλλήλους της μονάδας και συνεργάζεται με αυτούς.
Τηρεί βιβλίο συμβάντων και αναφέρει κάθε παρατήρηση του, εγγράφως σ' αυτό. 

Κλειδώνει όλες τις πόρτες μόλις λήξη η άδεια εξόδου των εσωτερικών
οικοτρόφων ή επιστρέψουν όλοι οι φιλοξενούμενοι όπως καθορίζεται αυτό από την 
υπηρεσία.

Παρακολουθεί κάθε θόρυβο και ελέγχει με τρόπο κάθε διατάραξη που γίνεται εντός 
και εκτός του κτηρίου. Είναι εξοπλισμένος με όλα τα απαραίτητα για την εκτέλεση των 
καθηκόντων του αντικείμενα (φακός, κλειδιά, τηλέφωνο, κ.λ.π.). Τηρεί τηλεφωνικό κατάλογο 
των απαραίτητων τηλεφώνων. Ενημερώνεται για τα κέντρα υγείας και σε περίπτωση που 
παρουσιαστεί έκτακτη ανάγκη καλεί το ΕΚΑΒ και ενημερώνει άμεσα τον υπεύθυνο του 
Δήμου.

Γνωρίζει τα δίκτυα πυροπροστασίας και σε περίπτωση πυρκαγιάς τα θέτει σε 
λειτουργία.

Γνωρίζει τους διακόπτες φωτισμού και ύδρευσης και τους χρησιμοποιεί όταν 
προκύψουν ανάγκες.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέτει στη μονάδα ονοματεπώνυμα των 
απασχολούμενων.
  Το απασχολούμενο προσωπικό θα μισθοδοτείται, ασφαλίζεται, ελέγχεται κ.λ.π. από 
τον ανάδοχο, χωρίς η μονάδα να έχει την παραμικρή ευθύνη.



Το ωράριο εργασίας είναι 20.00 μμ έως 07.00 πμ και για  ολόκληρο το έτος 2014 και 
καθημερινά. 
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ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΙΜΗ ANA

ΗΜΕΡΑ
ΗΜΕΡΕΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

Φύλαξη μαθητικής
εστίας για το έτος 2014 44,50 € 365 16.242,50 €

Σύνολο 16.242,50 €
ΦΠΑ 3.735,78 € 

Σύνολο με ΦΠΑ 19.978,23 € 
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ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και κοινοπραξίες 

φυσικών ή νομικών προσώπων.
Οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν αυτοπροσώπως ή- εφόσον πρόκειται για νομικά 

πρόσωπα - με το νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους.
Οι ενδιαφερόμενο - επί ποινή αποκλεισμού - μαζίμε την προσφορά τους πρέπει να 

υποβάλλουν στην Επιτροπή:
α) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, με το οποίο θα πιστοποιείται 
η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.

β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτειότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις , κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

γ) Δήλωση του ν. 1599/86 ότιο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της 
διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, καθώς και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η 
συμμετοχή του από διαγωνισμούς Δημοσίου και ΟΤΑ δ) Επικυρωμένο αντίγραφο της 
νόμιμης άδειας λειτουργίας της επιχείρησης που προβλέπεται από το άρθρο 2 το ν. 3707/08

ε) εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, επικυρωμένο από αρμόδια αρχή 
αντίγραφο του καταστατικού στ) Παραστατικό εκπροσώπησης στον καταθέτοντα την 
προσφορά, εφόσον ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο.

Επιπλέον οι διαγωνιζόμενοι -επίσης επί ποινή αποκλεισμού- θα πρέπει να 
αναφέρουν στην προσφορά τους και να αποδεικνύουν με επίσημα έγγραφα:

1.Τον αριθμό των εργαζομένων της επιχείρησής τους
2.Τις ημέρες και ώρες εργασίας
3.Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές 
αυτών των εργαζόμενων
4.Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά
5.Αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι οι 
προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο,
πάνω στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς οι ακόλουθες ενδείξεις: α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με 
κεφαλαία γράμματα, β) ο τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, δηλαδή 
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ και γ) τα στοιχεία του αποστολέα.
Ο φάκελος της προσφοράς τοποθετείται μέσα σε άλλο , ανοικτό, στον οποίο τοποθετούνται 
επίσης όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής.
Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους 
νόμιμους εκπροσώπους τους.



Οι προσφορές κατατίθενται στην επιτροπή αυτοπροσώπως, αλλιώς είναι απαράδεκτες.
Δεν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών από τον ίδιο διαγωνιζόμενο. 
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι υπηρεσίες φύλαξης των δημοτικών κτιρίων θα υλοποιηθούν από την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης και μέχρι 31/12/2014.
Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται να καταθέσει
προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% 
του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς τον ΦΠΑ.
Ο Δήμος έχει δικαίωμα να προβαίνει σε δειγματοληπτικός έλεγχο για την ποιότητα των 
υπηρεσιών που παρέχει ο ανάδοχος. Ο έλεγχος μπορεί να γίνεται οποιαδήποτε στιγμή από 
την αρμόδια υπηρεσία.
Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ασυμφωνία χαρακτηριστικών της υπηρεσίας από την 
μελέτη , η οποία διαπιστωμένα θα προέλθει από υπαιτιότητα του αναδόχου, ο ανάδοχος 
υποχρεούται αφ’ ενός μεν να την επανορθώσει με δικές του δαπάνες, άλλως θα του 
επιβληθεί πρόστιμο και θα κηρυχθεί έκπτωτος. Οι διαπιστώσεις ασυνέπειας ως προς την 
τήρηση των συμφωνηθέντων θα γίνονται από την υπηρεσία εγγράφως, ενώ ο ανάδοχος 
υποχρεούται να υπογράψει ότι ενημερώθηκε και να αναφέρει αν συμφωνεί ήόχι.
Εάν ο ανάδοχος παραμελήσει τα ανωτέρω, καλείται μέσα σε ορισμένη προθεσμία να 
συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του. Αν αυτό δεν γίνει, καταπίπτει υπέρ του Δήμου το 
αναλογούν ποσό από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Η συμβατική αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πληρώνεται στον ανάδοχο τμηματικά , 
μετά την παραλαβή των εργασιών από αρμόδια επιτροπή, με την έκδοση χρηματικών 
ενταλμάτων που θα συνοδεύεται από όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά. Στην συμβατική αξία , 
εκτός του ΦΠΑ, διενεργούνται οι ακόλουθες κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο:
Α) Υπέρ Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ) , ποσοστό 2%
Β) Φόρος Εισοδήματος σε ποσοστό 8%.
Η αμοιβή του αναδόχου δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία
και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις
του ν. 3463/06 και του π.δ. 28/80 ,όπως ισχύουν.
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Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η :

Τις διατάξεις των άρθρων 103, 209 παρ. 2 και 273 παρ. 1 του ν. 3463/06 «Κύρωση του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10
Τις διατάξεις του π.δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»
Τις διατάξεις των άρθρων 20 παρ. 13 και 21 παρ. 11 του ν. 3731/08
Την υπ’αρ. 35130/739/9-8-2010 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291/11-8-2010 
τεύχος Β)
Τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 3863/10
Την πίστωση ποσού 10.000,00 € που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος 
οικονομικού έτους 2012, στον Κ.Α. 15.6162.02,
Συντάχθηκαν τα παρακάτω άρθρα:

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής
Με την παρούσα προβλέπεται η ανάθεση των υπηρεσιών φύλαξης της ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ 
ΕΣΤΙΑΣ Γρεβενών  σε επιχείρηση που θα έχει τη νόμιμη άδεια λειτουργίας που προβλέπεται
από το άρθρο 2 του ν. 3707/2008.
Οι υπηρεσίες αυτές θα διαφυλάξουν την Δημοτική περιουσία από κλοπές και λοιπές μη 
νόμιμες πράξεις εν γένει.

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση των υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: του άρθρου 209 του ν. 
3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 του άρθρου 72
παρ.1 του ν.3852/10 την παρ 13 του άρθρου 20 του ν.3731/08 του ΠΔ 28/80 την υπ' αριθ. 
35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
του άρθρου 21 παράγραφος 11 του ν. 3731/08 του άρθρου 2 του ν. 3707/08

Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Το τιμολόγιο μελέτης 
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων
γ. Τεχνική περιγραφή –μελέτη

Άρθρο 4ο : Χρόνος εκτέλεσης του έργου
Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31-12-2014 



Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις του αναδόχου

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής των 
υπηρεσιών που του ανατέθηκαν και ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για την 
καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας. Συγκεκριμένα το συνεργείο φύλαξης θα αποτελείται 
από δύο άτομα για την φύλαξη και από έναν επόπτη που θα επισκέπτεται την ΜΕ τρεις 
φορές την ημέρα μία τις ώρες που λειτουργούν οι διοικητικές υπηρεσίες της και δύο φορές 
την νύκτα και θα υπογράφει στο βιβλίο ελέγχου που θα τηρείται  με ευθύνη του 
Προϊσταμένου της ΜΕ.

Ο τεχνικός εξοπλισμός που επανδρώνει τα γραφεία του θα πρέπει να είναι 
τελευταίας τεχνολογίας και υψηλής αξιοπιστίας.
Το προσωπικό που θα απασχολεί θα πρέπει να έχει προσληφθεί νόμιμα και να 
καταβάλλονται πλήρως και εμπρόθεσμα οι ασφαλιστικές του εισφορές και να είναι ειδικά 
εκπαιδευμένο.

Το προσωπικό του αναδόχου θα πρέπει να φέρει τη νόμιμη στολή της επιχείρησης, 
ασύρματο VHF, κινητό τηλέφωνο, σφυρίχτρα και πυροσβεστήρα.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί την σχετική νομοθεσία που αφορά στις 
προϋποθέσεις, στις αποδοχές , στην ασφαλιστική κάλυψη, στην ασφάλεια κ.λ.π. του 
προσωπικού του, έναντι του οποίου θα έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη και
θα είναι υπεύθυνος απέναντί του τόσο ποινικά όσο και αστικά , για κάθε ατύχημα που τυχόν 
προκύψει σε βάρος του προσωπικού του κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του. Σε 
περίπτωση που θα διαπιστωθεί παράβαση των όρων αυτών θα καταγγέλλεται η σύμβαση.

Όλα τα έξοδα χρήσης, όπως η μεταφορά του προσωπικού, βαρύνουν τον
ανάδοχο.

Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει άμεσα για τυχόν προβλήματα που προκύψουν 
και να συνεργάζεται με την Ελληνική Αστυνομία και τους αρμόδιους του Δήμου Γρεβενών 
που θα του υποδειχθούν.

Ο ανάδοχος οφείλει να δώσει στον εκπρόσωπο του Δήμου το όνομα και το κινητό 
τηλέφωνο υπεύθυνου της επιχείρησής του, έτσι ώστε για οτιδήποτε προκύψει να μπορεί ο 
Δήμος να επικοινωνήσει μαζί του.

Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί βιβλίο αναφορών και δελτίο συμβάντων, τα οποία θα 
είναι στη διάθεση του Δήμου Γρεβενών στην πρώτη ζήτηση.

Ο ανάδοχος οφείλει να είναι εφοδιασμένος με ασφαλιστήριο συμβόλαιο, σε έγκυρη 
και αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής του, του κινδύνου της ασφαλιστικής 
ευθύνης για ζημίες ή βλάβες που τυχόν προκληθούν στο χώρο, από υπαιτιότητα δική του ή 
των υπαλλήλων του.

Σε περίπτωση βλάβης ή ζημίας που τυχόν προκληθεί στον φυλασσόμενο χώρο με 
υπαιτιότητα του αναδόχου ή των υπαλλήλων του, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώσει 
το Δήμο Γρεβενών.
Το προσωπικό του αναδόχου που θα απασχοληθεί στην φύλαξη θα πρέπει να διακρίνεται 
από ευγένεια, ηρεμία , υπομονή και καλή συμπεριφορά. Θα προσέρχεται στην εργασία του 
φορώντας στολή, θα είναι άριστα εκπαιδευμένο για την παροχή φύλαξης.

Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του Δήμου

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου είναι υποχρεωμένος να παρέχουν όλα τα μέσων
και στοιχεία τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης
εργασίας.

Άρθρο 7ο : Ανωτέρα βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε 
υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας 
βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό 



γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος (ανάδοχος) ή ο εντολέας (Δήμος) 
είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια 
του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος 
ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και 
τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα 
προσαρμοζόμενος ανάλογα.

Άρθρο 8ο : Αναθεώρηση τιμών

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες .

Άρθρο 9ο : Τρόπος πληρωμής
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του αναδόχου καθορίζεται σε 

56,00 ευρώ ανά ημέρα , μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, μείον το ποσοστό 
έκπτωσης επί του ποσού αυτού, για το διάστημα ισχύος της ανάθεσης. Η πληρωμή του 
αναδόχου θα γίνεται τμηματικά , ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών 
και ανάλογα με την παράδοση των εργασιών.

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και 
βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και 
παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Άρθρο 10ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως 
τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή 
τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας.

Άρθρο 11ο : Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
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Μελίνα Λεοντοπούλου Δημήτριος Στέφος 
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