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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 Δομή, 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 Δήμος Κομοτηνής
είναι δικαιούχος της πράξης με τίτλο «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Δημόσιας
Διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Ξενώνας Φιλοξενίας
Δήμου Κομοτηνής» στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή
– ΕΚΤ» του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020» με ΚΩΔ. «MIS 5000571».
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 Διοίκηση του Ξενώνα. Η φύλαξη του Ξενώνα θα πραγματοποιείται με δύο (2) βάρδιες
(απογευματινή και βραδινή) από Δευτέρα έως Παρασκευή και με τρεις (3) βάρδιες (πρωινή,
απογευματινή, βραδινή) τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες.
Ο προϋπολογισμός της παρούσας εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 55.323,84 € με ΦΠΑ 24%,
για την οποία υφίσταται σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου για το Οικονομικό Έτος
2019 στον Κ.Α. εξόδων 60.6278.01.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

1

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ώρες)

ΤΙΜΗ
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(€)/ώρα

Φύλαξη Ξενώνα Γυναικών
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6.760
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ΔΑΠΑΝΗ
(€)

44.616,00
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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 Διοίκηση του Ξενώνα , όπως
αναλύεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό για το έτος 2019 (έως 31-12-2019), 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 Ν. 4412/2016
2. τον εν ισχύ Ν. 3463/06 (Φ.Ε.Κ. Α7114/8-6-2006) περί κυρώσεως του κώδικα Δήμων 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. την υπ’ αριθμ. 1644/19-04-2016 απόφαση ένταξης πράξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.
Μακεδονίας – Θράκης (ΑΔΑ: ΩΗ3Π7ΛΒ-ΤΤΚ) όπως αυτή θα τροποποιηθεί σύμφωνα με το αριθμ.
117366/5-11-2018 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων επενδύσεων & ΕΣΠΑ
7. τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 (περί ΕΣΠΑ) και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως οι
παραπάνω διατάξεις ισχύουν κάθε φορά
8. τις διατάξεις Ν. 2518/97 «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
ασφαλείας»
9. το Ν. 3707/2008 (ΦΕΚ 209/Α/8.10.1998) «Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών»
10. τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Διαύγεια)
11. το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013 (τροποποίηση του άρθ. 68 του Ν. 3863/2010)
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Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία της παρούσας σύμβασης θα είναι, κατά σειρά ισχύος, τα κατωτέρω:
1.
2.
3.
4.
5.

Η Σύμβαση Ανάθεσης.
Το τιμολόγιο της Μελέτης.
Ο Προϋπολογισμός της Μελέτης.
Η Συγγραφή Υποχρεώσεων της Μελέτης.
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, που δεν θα υπερβαίνει τη 31η Δεκεμβρίου 2019. Ο
συμβατικός χρόνος θεωρείται ο πραγματικός χρόνος της φύλαξης του χώρου, σύμφωνα με τα
πραγματικά περιστατικά.
Δηλαδή, αρχίζει από το πρώτο περιστατικό για το έτος 2019 και λήγει στις 31/12/2019, που
σημαίνει ότι, όταν ο Ξενώνας δεν έχει φιλοξενούμενες γυναίκες, τότε δεν φυλάσσεται.
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
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΡΔΙΩΝ, 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 των
εργαζομένων και πρόληψης επαγγελματικού κινδύνου.
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8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει την ισχύουσα εργατική νομοθεσία και
να εφαρμόζει 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 Δήμος 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 τη 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 Δήμος Κομοτηνής, η Ομάδα Διοίκησης 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
των εργασιών και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε αναθεώρησή τους.

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΝΩΣΗ

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:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (εδ. 7, παρ. 3 άρθρου 4 του Ν.4013/11 όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 7 του
άρθρου 375 του Ν. 4412/16).
β) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος (8,00%) επί του καθαρού ποσού σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 64 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής
του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. (άρθρο 7 της υπουργ. αποφ. 5143/14).
δ) Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ (Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών),
επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στο Ν. 4412/2016, ανεξάρτητα
από την πηγή προέλευσης χρηματοδότησης. (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν.4412/2016). Η απόφαση του πέμπτου
εδαφίου είναι η κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και
Οικονομικών με την οποία ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία κράτησης
των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της κράτησης. Η
απόφαση αυτή εκδόθηκε και είναι η ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β').
ε) Καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία κατά την πληρωμή του
αναδόχου.

Άρθρο 10ο : Επίλυση διαφορών
Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφοράς, αυτή θα επιλύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και
ειδικότερα τα Δικαστήρια της πόλης της Κομοτηνής, σύμφωνα πάντοτε με την κείμενη νομοθεσία.
Κομοτηνή, 14/11/2018
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Μαρία Γκιουλέ

Κομοτηνή, 14/11/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών
Αθανάσιος Βίβογλου
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΝΩΣΗ - ΕΚΤ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΒΑΡΔΙΑΣ

(ΏΡΕΣ)

ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

Φύλαξη Ξενώνα Γυναικών

6.760

ΔΑΠΑΝΗ

Θυμάτων Βίας

Σύνολο
Φ.Π.Α.
Γενικό Σύνολο Δαπάνης

Ο προσφέρων

(Σφραγίδα και Υπογραφή)
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΝΩΣΗ

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΡΓΙΕΣ ΕΤΟΥΣ 2019
ΑΡΓΙΕΣ
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ ΠΑΣΧΑ
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
14ης ΜΑΪΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΜΗΝΑΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΜΑΙΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

24ΩΡΗ
9*24=216
8*24=192
12*24=288
10*24=240
10*24=240
11*24=264
9*24=216
10*24=240
9*24=216
9*24=216
9*24=216
11*24=264

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1/1/2019
6/1/2019
11/3/2019
25/3/2019
26/4/2019
27/4/2019
28/4/2019
29/4/2019
1/5/2019
14/5/2019
17/6/2019
26/7/2019
15/8/2019
28/10/2019
25/12/2019
26/12/2019

16ΩΡΗ
22*16=352
19*16=304
19*16=304
20*16=320
21*16=336
19*16=304
22*16=352
21*16=336
21*16=336
22*16=352
21*16=336
20*16=320

ΗΜΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΤΡΙΤΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ
568
496
592
560
576
568
568
576
552
568
552
584

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από GEORGIOS PETRIDIS
Ημερομηνία: 2018.11.21 10:52:35 EET
Αιτία: Ακριβές Αντίγραφο - Δήμαρχος Κομοτηνής
Τόπος: Δήμος Κομοτηνής
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