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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΕΡΓΑΣΙΑ: «Παροχή υπηρεσιών 
ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ                                                   για τη φύλαξη του Ξενώνα Φιλοξενίας            
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                           Γυναικών Θυµάτων Βίας» 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αρ. Μελέτης: 83/2015                                                       
                                                

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Εισαγωγή 
Η παρούσα µελέτη αφορά τις υπηρεσίες που θα πρέπει να παρέχει ο ανάδοχος προκειµένου να 
λειτουργεί µε ασφάλεια ο «Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυµάτων Βίας», στη θέση που ήδη έχει 
επιλεχθεί να στεγάζεται η ∆οµή, από τον Κύριο του έργου. Προβλέπεται η ανάθεση της παροχής 
υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου µε φυσική παρουσία στο χώρο για τις µέρες που αυτή είναι 
αναγκαία (όταν υπάρχουν φιλοξενούµενες γυναίκες) µε ωριαία αποζηµίωση. Ο ∆ήµος Κοµοτηνής 
έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013», για την υλοποίηση της πράξης µε 
τίτλο: «Ανάπτυξη δοµών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών 
και την καταπολέµηση της βίας», της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας Φύλων,  και λειτουργεί 
Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυµάτων Βίας από τις 27/02/2014. Με το άρθρο 72 του Ν. 
4342/2015 συνεχίζουν να παρέχονται οι υπηρεσίες λειτουργίας των δοµών  από τους ίδιους φορείς 
έως την ένταξη των Πράξεων ή την υπογραφή των Συµβάσεων για τις Πράξεις αυτές ή για τη 
µετεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο της Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 του ΕΣΠΑ και πάντως 
όχι πέραν της 29ης Φεβρουάριου 2016. 

 
Αντικείµενο των υπηρεσιών 

Αντικείµενο της παρούσας µελέτης είναι η ανάθεση της φύλαξης-ασφάλειας των εσωτερικών 
και εξωτερικών χώρων του Ξενώνα, όπως αυτό περιγράφεται ειδικότερα παρακάτω: 

Ο ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες φύλαξης-ασφάλειας του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών 
Θυµάτων Βίας, που περιλαµβάνει όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του κτιρίου του 
ξενώνα, µόνο όταν θα υπάρχει περιστατικό φιλοξενίας γυναίκας-θύµα βίας, το οποίο θα εγκρίνεται 
από τη ∆ιοίκηση του Ξενώνα. Η φύλαξη του Ξενώνα θα πραγµατοποιείται µε δύο (2) βάρδιες 
(απογευµατινή και βραδινή) από ∆ευτέρα έως Παρασκευή και µε τρεις (3) βάρδιες (πρωινή, 
απογευµατινή, βραδινή) τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες. 

Ο προϋπολογισµός της παρούσας εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 10.985,00 € µε ΦΠΑ 
23% (2.526,55€), δηλαδή συνολικά απαιτούµενη δαπάνη 13.511,55€, για την οποία υφίσταται 
σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό του ∆ήµου για το Οικονοµικό Έτος 2015  στον Κ.Α. εξόδων 
15.7341.01 µε τίτλο: «Ανάπτυξη δοµών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος 
των γυναικών και την καταπολέµηση της βίας – ∆απάνες λειτουργίας ξενώνα γυναικών» και στον 
Κ.Α. εξόδων 60.7341.01 για το Οικονοµικό έτος 2016.  

 
  Κοµοτηνή, 24/11/2015                                                     Κοµοτηνή, 24/11/2015 

                ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
       Ο Προϊστάµενος ∆/νσης Οικονοµικών  
                     Υπηρεσιών  
        
      
              Μαρία Γκιουλέ           Αθανάσιος Βίβογλου 



 

 

  

  
 
 

Ταχ. ∆/νση :  Πλατεία Βιζυηνού 1  - 69100 Κοµοτηνή2531352400 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΕΡΓΑΣΙΑ: «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών 
ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ                                                   για τη φύλαξη  του Ξενώνα    Φιλοξενίας              
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                           Γυναικών Θυµάτων Βίας» 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
                                                                                       
 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ώρες) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(€)/ώρα 

∆ΑΠΑΝΗ 
(€) 

1 Φύλαξη ∆οµής Γυναικών 1.690,00 6,50 10.985,00 

 Φ.Π.Α. 23%   2.526,55 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ 
 

 13.511,55 

 
  
  Κοµοτηνή, 24/11/2015                                                     Κοµοτηνή, 24/11/2015 

                ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
       Ο Προϊστάµενος ∆/νσης Οικονοµικών  
                     Υπηρεσιών  
        
      
              Μαρία Γκιουλέ           Αθανάσιος Βίβογλου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΕΡΓΑΣΙΑ: «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών 
ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ                                                   για τη φύλαξη  του Ξενώνα Φιλοξενίας                 
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                           Γυναικών Θυµάτων Βίας» 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
                                                                                

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο : Αντικείµενο συγγραφής 

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στην παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη και 
ασφάλεια του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυµάτων Βίας, που περιλαµβάνει όλους τους 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του ξενώνα, έως ότου συµπληρωθούν οι ώρες που 
αναφέρονται παραπάνω στον προϋπολογισµό, οι οποίες  θα εγκρίνονται  από τη ∆ιοίκηση του Ξενώνα, 
όπως αναλύεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό και έως την ένταξη των Πράξεων ή την 
υπογραφή των Συµβάσεων για τις Πράξεις αυτές ή για τη µετεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο της 
Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 του ΕΣΠΑ, διαθέτοντας το απαραίτητο προσωπικό ώστε 
να καλύπτεται η φύλαξη για δύο (2) βάρδιες τις καθηµερινές και τρεις (3) βάρδιες τα 
Σαββατοκύριακα και τις Αργίες, µε φυσική παρουσία στο χώρο, για τις µέρες που αυτή είναι 
αναγκαία (όταν υπάρχουν φιλοξενούµενες γυναίκες). 

 
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 

Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε : 
Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από: 

1. τις διατάξεις του Π.∆. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών ΟΤΑ» 
2. τον εν ισχύ Ν. 3463/06 (Φ.Ε.Κ. Α7114/8-6-2006) περί κυρώσεως του κώδικα ∆ήµων και 

Κοινοτήτων 
3. τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010) 
4. τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 
5. την υπ’ αριθµ 35130/739/09.08.2010 απόφαση Υπουργού Οικονοµικών 
6. τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 (περί ΕΣΠΑ) και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως οι 

παραπάνω διατάξεις ισχύουν κάθε φορά 
7. τις διατάξεις Ν. 2518/97 «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 

ασφαλείας» 
8. το Ν. 3707/2008 (ΦΕΚ 209/Α/8.10.1998) «Ρύθµιση θεµάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής 

υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών» 
9. την Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/B/2010) 
10. τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (∆ιαύγεια) 
11. τις διατάξεις του Ν. 3801/2009 (έξοδα ∆ηµοσίευσης) 
12. τις διατάξεις του N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) : Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων και τον 
Ν.4072/12 (ΦΕΚ86Α) (Τροποποίηση του N. 4013/11) 

13. το άρθρο 157 του Ν.4281/2014 (πολυνοµοσχέδιο) που αφορά τις εγγυήσεις 
14. το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013 (τροποποίηση του άρθ. 68 του Ν. 3863/2010) 
15. Το άρθρο 72 του Ν. 4342/2015 
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Άρθρο 3ο : Συµβατικά στοιχεία 

Τα συµβατικά στοιχεία της παρούσας σύµβασης θα είναι, κατά σειρά ισχύος, τα κατωτέρω: 
 

1. Η Σύµβαση Ανάθεσης. 
2. Το τιµολόγιο της Μελέτης. 
3. Ο Προϋπολογισµός της Μελέτης. 
4. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων της Μελέτης. 
5. Η Τεχνική Περιγραφή της Μελέτης. 

 
Άρθρο 4ο : Χρόνος εκτέλεσης του έργου 

 Ο µέγιστος συµβατικός χρόνος για την παράδοση του συνόλου των εργασιών της σύµβασης 
ορίζεται το σύνολο των πραγµατοποιηµένων ωρών φύλαξης , όπως αναλύεται στον ενδεικτικό 
προϋπολογισµό και µέχρις εξαντλήσεώς τους, έως την ένταξη των Πράξεων ή την υπογραφή των 
Συµβάσεων για τις Πράξεις αυτές ή για τη µετεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο της Προγραµµατικής 
Περιόδου 2014-2020 του ΕΣΠΑ δεν θα υπερβαίνει όµως τη λήξη του έργου στις 29/02/2016. Ο 
συµβατικός χρόνος θεωρείται ο πραγµατικός χρόνος της φύλαξης του χώρου, σύµφωνα µε τα 
πραγµατικά περιστατικά. 

 
Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις του αναδόχου 

Α. Υποχρεώσεις αναδόχου 
1. Να φυλάσσει το χώρο σε 24ωρη βάση για όποιες µέρες και ώρες ζητηθεί. Συγκεκριµένα, 

σε περίπτωση εισαγωγής περιστατικού, η ανάδοχος εταιρεία πρέπει να ανταποκριθεί µέσα 
σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ωρών, από τη στιγµή που θα ενηµερωθεί από την υπεύθυνο 
έργου του Ξενώνα, και να αποστείλει προσωπικό για τη φύλαξη του Ξενώνα. 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει Κέντρο Επιχειρήσεων και συστηµάτων 24ωρης 
στελέχωσης και λειτουργίας, για τυχόν άµεση επέµβαση, σε αποστολή σήµατος κινδύνου 
ή σοβαρού ζητήµατος ή συµβάντος 

3. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέτει 
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΡ∆ΙΩΝ, µε όλα τα στοιχεία των εργαζοµένων σε 
κάθε βάρδια (ονοµατεπώνυµο, αρ. δελτίου ταυτότητας) 

4. Θα τηρείται βιβλίο συµβάντων, όπου θα καταγράφονται η έναρξη ανάληψης και λήξης της 
υπηρεσίας κάθε φύλακα, τα τυχόν συµβάντα, καθώς και διαπιστώσεις φύλαξης ή 
περιπολίας σε κάθε θέση φύλαξης. 

5. Το προσωπικό του αναδόχου που θα διατίθεται θα πρέπει να έχει την εκτός από την κατά 
νόµο άδεια εργασίας, ήθος, ευπρεπή εµφάνιση (µε έγκριση της υπηρεσίας) και σωστό 
τρόπο συµπεριφοράς.  

6. Το προσωπικό που θα χρησιµοποιείται από τον ανάδοχο θα πρέπει να βρίσκεται σε καλή 
φυσική κατάσταση και να έχει την κατάλληλη γνώση για την φύλαξη   

7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους ισχύοντες νόµους, διατάγµατα, υπουργικές 
αποφάσεις ή αστυνοµικές διατάξεις, περί υγείας και ασφάλειας εργαζοµένων για όλο το 
απασχολούµενο προσωπικό στο ανατιθέµενο έργο και  να εφαρµόζει τις διατάξεις της 
εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας 
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των εργαζοµένων και πρόληψης επαγγελµατικού κινδύνου. 
8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρµόζει την ισχύουσα εργατική νοµοθεσία και 

να εφαρµόσει την εθνική συλλογική σύµβαση εργασίας σε ότι αφορά τις αµοιβές, τακτικές 
και έκτακτες, του εν λόγω προσωπικού, την κοινωνική του ασφάλιση και τις άλλες 
ανάλογης φύσης παροχές και ουδέποτε δύναται να αρνηθεί την καταβολή των εν λόγω 
παροχών στο απασχολούµενο προσωπικό µε την πρόφαση ότι ο ∆ήµος δεν του κατέβαλε 
την κανονισµένη αποζηµίωση. 
 

Β. Υποχρεώσεις προσωπικού ασφαλείας και αναδόχου 
Το προσωπικό του αναδόχου που θα φυλάσσει τους χώρους του Ξενώνα οφείλει: 
 

1. Να ελέγχει τα εισερχόµενα και εξερχόµενα άτοµα. 
2. Να καταγράφει στο βιβλίο επισκεπτών τα στοιχεία του επισκέπτη, την ηµεροµηνία 

και ώρα επίσκεψης καθώς και την Υπηρεσία επίσκεψης αυτών. 
3. Να ελέγχει τις χειραποσκευές µε τα υπάρχοντα τεχνικά µέσα. 
4. Να ελέγχει, κατά την ανάληψη, την καλή λειτουργία των πάσης φύσεως 

τηλεπικοινωνιακών µέσων και συστηµάτων ασφάλειας. Σε περίπτωση διαπίστωσης 
οποιασδήποτε βλάβης, ενεργεί σχετική καταγραφή στο βιβλίο συµβάντων. 

5. Να ελέγχει αν λειτουργούν οι κάµερες και οι τηλεοράσεις κλειστού κυκλώµατος 
ασφαλείας και να παρακολουθεί τη λειτουργία τους για την πρόληψη σχετικών 
κινδύνων. 

6. Να ελέγχει τους κοινόχρηστους χώρους. 
7. Κατά την λήξη του ωραρίου εργασίας, να ελέγχει τους χώρους για τυχόν παραµονή 

ατόµων που δεν επιτρέπεται. 
8. Να εντοπίζει και να παρακολουθεί καταστάσεις που δεν είναι συνήθεις και να 

επεµβαίνει την κατάλληλη στιγµή για να τις αντιµετωπίσει. 
9. Να ελέγχει εσωτερικά αλλά και εξωτερικά - περιµετρικά µε περιπολίες το χώρο του 

Ξενώνα. 
10. Να σέβεται το χώρο, το επιστηµονικό και µη προσωπικό του Ξενώνα, κυρίως τις 

ωφελούµενες γυναίκες και τα παιδιά τους που θα φιλοξενούνται σε αυτόν. 
11. Να συνεργάζονται µε το προσωπικό του Ξενώνα για την καλύτερη λειτουργία του, 

υπέρ των φιλοξενούµενων. 
12. Να µην κοινοποιήσει µε οποιοδήποτε τρόπο και µέσο τη διεύθυνση του Ξενώνα, 

καθώς και να τηρεί τις υποχρεώσεις εµπιστευτικότητας και εχεµύθειας για 
οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται µε τις φιλοξενούµενες στον Ξενώνα.  
 

Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του εντολέα 

Ο ∆ήµος Κοµοτηνής, η Οµάδα ∆ιοίκησης και Παρακολούθησης Έργου του Ξενώνα και το 
προσωπικό µε σύµβαση ορισµένου χρόνου που απασχολούνται στον Ξενώνα, ευθύνονται για την 
καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας. 

 
Άρθρο 7ο : Αναθεώρηση τιµών 

Οι τιµές του τιµολογίου είναι σταθερές και αµετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης 
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των εργασιών και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε αναθεώρησή τους. 
 

Άρθρο 8ο : Τρόπος πληρωµής 

Η πληρωµή της αξίας των παρεχόµενων υπηρεσιών του αναδόχου θα γίνεται έπειτα από την 
επιβεβαίωση της καλής εκτέλεσης της εργασίας από την αρµόδια επιτροπή  σε ευρώ µε τον 
αναλογούντα Φ.Π.Α. (το ποσό που θα προκύψει για το σύνολο των ωρών που απασχολήθηκαν επί 
(Χ) την τιµή της βάρδιας όπως ορίζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό συν (+) τον αναλογούντα 
Φ.Π.Α.).  

Κάθε τιµολόγιο του αναδόχου θα υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις που τον βαρύνουν και θα 
παρακρατούνται κατά την πληρωµή. 

 
 

Άρθρο 9ο : Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις 

Ο εντολοδόχος 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 και θα παρακρατούνται κατά την πληρωµή. Αυτές 
είναι: 

• Κρατήσεις 8% Φόρος Εισοδήµατος 
• Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
3,6% χαρτόσηµο επί της κράτησης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων.  
 

Άρθρο 10ο : Επίλυση διαφορών 

Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφοράς, αυτή θα επιλύεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και 
ειδικότερα τα ∆ικαστήρια της πόλης της Κοµοτηνής, σύµφωνα πάντοτε µε την κείµενη 
νοµοθεσία. 

 
 
Κοµοτηνή, 24/11/2015                                                     Κοµοτηνή, 24/11/2015 

                ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
             Ο Προϊστάµενος ∆/νσης Οικονοµικών  
                     Υπηρεσιών  
        
      
              Μαρία Γκιουλέ           Αθανάσιος Βίβογλου 

 
 
 
 
 

 



  

 

  

 

Ταχ. ∆/νση :  Πλατεία Βιζυηνού 1  - 69100 Κοµοτηνή2531352400 

 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΒΑΡ∆ΙΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΏΡΕΣ) 

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑ∆ΑΣ (€) 
∆ΑΠΑΝΗ 

1 Φύλαξη ∆οµής Γυναικών    

     

 Σύνολο    

 Φ.Π.Α.    

 Γενικό Σύνολο ∆απάνης    

 

 
                                                        Ο προσφέρων 

 
 
 
 
 
 

                                                                             (Σφραγίδα και Υπογραφή) 
 
 

 
 


