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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..15η/2016..
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
της 22ης-7-2016
Οικονοµική Επιτροπή
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01
Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..242/2016..
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της ..15ης/18-7-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής.
Σήµερα την ..22η Ιουλίου 2016.., ηµέρα ..Παρασκευή.. και ώρα ..10:00.. η
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου ∆ιονύσου, επί
της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. ..20346/187-2016.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη,
∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό
στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη
απόφασης στο κατωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού
οικ. έτους 2016».
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής
και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)».
3ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού
∆ήµου ο.ε. 2016 για την “Παροχή Υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών, για
συµµετοχή σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις” του ∆ήµου
∆ιονύσου”».
4ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση
Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την Ανάθεση της Προµήθειας
«Προµήθεια Υδραυλικών Ειδών» του ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 1ο: «α) Έγκριση της υπ αριθ. 2/2016 µελέτης, ορών διακήρυξης,
δαπάνης και διάθεσης πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου οε 2016 για την
«Προµήθεια Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου
∆ιονύσου και των Ν.Π.∆.∆ αυτού 2016-2017»
β) διάθεσης πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου οε 2016 για την Προµήθεια
Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού εξαιρούµενων ειδών για τις ανάγκες του
∆ήµου ∆ιονύσου που αναφέρονται στην οµάδα Α της υπ΄ αριθ 3/2016 µελέτης
του τµήµατος Προµηθειών.».
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια
αναλωσίµων εκτυπωτών, φωτοτυπικών µηχανηµάτων και φαξ, µπαταριών και
µικροϋλικών» προϋπολογισµού (14.999,91€) µε ΦΠΑ 24%».
ΘΕΜΑ: 3ο: «Έγκριση του από 22/6/2016 πρακτικού
και της υπ΄αριθ.
πρωτ.19521/11-7-2016
γνωµοδότηση της επιτροπής
του πρόχειρου
διαγωνισµού
για
τη
«Προµήθεια
Υπηρεσίας
συντήρησης
Ανελκυστήρων»προϋπολογισµού 5.966,88 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.
ΘΕΜΑ 4ο: «∆ιόρθωση της υπ’ αριθ. 185/07.06.2016 απόφασης Ο.Ε. µε τίτλο
«Επείγουσα απευθείας ανάθεση προµήθειας εξοπλισµού αντιµετώπισης
φυσικών καταστροφών και παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης ζηµιών στο
περιβάλλον λόγω της ισχυρής βροχής και καταιγίδας της Τρίτης 07.06.2016».
ΘΕΜΑ 5ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας Υγρών Καυσίµων και
Λιπαντικών, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Ποσού».
ΘΕΜΑ 6ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής κ.
Χανιώτη Παναγιώτας (6.000,00 €) και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού».
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ΘΕΜΑ 7ο: ««Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση
πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την ανάθεση της υπηρεσίας
συντήρησης και επισκευής αθλητικών εγκαταστάσεων της ∆.Κ Σταµάτας».
ΘΕΜΑ 8ο: Α)«Έγκριση προµήθειας και τοποθέτησης- αντικατάστασης δαπέδου
του κλειστού γυµναστηρίου Γυµνασίου –Λυκείου Αγ.Στεφάνου του ∆ήµου µας
Β)διάθεση πίστωσης Γ)έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της προµήθειας
όπως αυτή έχει στην µε αριθµό 13/16 Μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική
Υπηρεσία και ∆)έγκριση των επισυναπτόµενων όρων πρόχειρου διαγωνισµού».
Αποσύρεται από την Η.∆.
ΘΕΜΑ 9ο: «Εγκριση δαπανών για υποστήριξη κινητοποιήσεων κατά της
εγκατάστασης πλευρικών διοδίων στον κόµβο Αγ.Στεφάνου».
 ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση
πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την ανάθεση Yπηρεσίας
φύλαξης κτιρίων, εγκαταστάσεων και κτιρίων του ∆ήµου ».
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής, καθορισµός όρων διακήρυξης και
έγκριση δαπάνης διάθεσης πίστωσης από τον προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε.
2016 για παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη:

1.
2.
3.
4.
5.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.
1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος
Κωστάκης ∆ηµήτριος
2. Μπιτάκος Παναγιώτης
Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία
3. Κοντάκης Κυριάκος
Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 4. Καλαφατέλης Ιωάννης
Στάικος Θεόδωρος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο
του ∆ήµου ∆ιονύσου.
Αριθµός Απόφασης: ..242/2016..
 ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση
πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την ανάθεση Yπηρεσίας
φύλαξης κτιρίων, εγκαταστάσεων και κτιρίων του ∆ήµου ».
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση:
Έχοντας υπόψη:
α). τις διατάξεις της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010 (η
Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και διάθεση
των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης και για τις
περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών,
εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες
περιπτώσεις),
β). τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και 209 «Προµήθειες-ΥπηρεσίεςΜελέτες» του Ν.3463/06,
γ). τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες & την
εγκύκλιο 30/19664/20.4.11,
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δ) την 52/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η
διενέργεια της υπηρεσίας φύλαξης κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του
∆ήµου
παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση, προκειµένου να καλυφθούν οι
ανάγκες του ∆ήµου:
1. για την έγκριση της τεχνικής έκθεσης µε τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης
κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του ∆ήµου», ενδεικτικού
προϋπολογισµού 450.000,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου όλων των
επιβαρύνσεων, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, , ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
άρθ. 21 παρ.11 του ν.3731/2008

CPV:

79713000-5

ΚΑ : 10.6278.0002 µε τίτλο:
«Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και φρούρησης κτιρίων,
εγκαταστάσεων και χώρων του ∆ήµου»
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα µελέτη αφορά στην εκ µέρους του ∆ήµου ∆ιονύσου σύναψη
δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών µε ανάδοχο ανάλογων προσόντων µε
αντικείµενο την παροχή της υπηρεσίας:
ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ (άρθ. 21 παρ.11 του
ν.3731/2008)», σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007.
Η ανάθεση των υπηρεσιών φύλαξης αφορά τη φύλαξη και φρούρηση των
δηµοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων σε 8ωρη καθηµερινή βάση, όλες τις
ηµέρες της εβδοµάδας, 365 ηµέρες το χρόνο (ωράριο 22:00-06:00) µε Patrol.
Οι παραπάνω αναφερόµενες υπηρεσίες περιλαµβάνουν υπηρεσίες περιπολίας,
ασφάλειας και φύλαξης µε σκοπό τον αποκλεισµό, την παρεµπόδιση και
αποτροπή εισόδου σε δηµοτικά κτίρια, εγκαταστάσεις και χώρους του ∆ήµου,
ατόµων άσχετων µε τη λειτουργία αυτών κατά τις νυκτερινές ώρες.
Β.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι εργασίες-υπηρεσίες ασφαλείας και φύλαξης των δηµοτικών κτιρίων,
εγκαταστάσεων και χώρων του ∆ήµου εκτιµάται ότι θα υλοποιηθούν τα έτη
2016-2017. Οι υπηρεσίες αυτές καθορίζονται αναλυτικά και περιγράφονται στα
παρακάτω άρθρα:
Άρθρο 1ο
Φύλαξη-ασφάλεια του ∆ήµου ∆ιονύσου.
1 .Το άρθρο 75 παρ. 1 του ν.4363/2006 ορίζει ότι: "Οι δηµοτικές και κοινοτικές
αρχές διευθύνουν και ρυθµίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύµφωνα µε τις
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αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, µε στόχο την προστασία , την
ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συµφερόντων και της ποιότητας ζωής
της τοπικής κοινωνίας. Οι αρµοδιότητες των ∆ήµων αφορούν, κυρίως τους
τοµείς της παιδείας, πολιτισµού και αθλητισµού, στους οποίους
περιλαµβάνονται, ιδίως: 1. Κατασκευή, διαχείριση και βελτίωση των
υλικοτεχνικών υποδοµών του εθνικού συστήµατος της πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας Παιδείας και ιδιαίτερα η συντήρηση, η καθαριότητα και η
φύλαξη των σχολικών κτιρίων και στο άρθρο 178 ότι: «Οι ∆ήµοι και οι
Κοινότητες οφείλουν να διατηρούν, να προστατεύουν και να διαχειρίζονται την
κάθε είδους περιουσία τους µε τρόπο επιµελή και αποδοτικό».
Ο ∆ήµος ∆ιονύσου που προήλθε από την συνένωση των πρώην ∆ήµων Αγίου
Στεφάνου, ∆ροσιάς, Άνοιξης, ∆ιονύσου και τις κοινότητες Ροδόπολης, Σταµάτας
και Κρυονερίου έχει οικιστικό ιστό έκτασης 68,66 τετραγωνικά χιλιόµετρα µε
αρκετές ιδιαιτερότητες ως προς την σύνθεση των κατοίκων, την οργάνωση των
δραστηριοτήτων και ως εκ τούτου µε διαφορετικές ανάγκες.
Οι εγκαταστάσεις του ∆ήµου λόγω της αποκεντρωµένης δοµής των υπηρεσιών
που παρέχει στους πολίτες, κλιµακώνονται σε όλη την εδαφική έκταση. Τα
ακίνητα του ∆ήµου, συµπεριλαµβανοµένων και των σχολικών συγκροτηµάτων
καθώς και των λοιπών εγκαταστάσεων υφίστανται φθορές - µικρής ή µεγάλης
κλίµακας - από διάφορες αιτίες (βανδαλισµούς, επιθέσεις κ.λ.π.), οι οποίες τον
τελευταίο καιρό λόγω της οικονοµικής δυσπραγίας και της κοινωνικής
αναταραχής, έχουν ενταθεί. Σηµειωτέον ότι και τα λίγα κτίρια τα οποία
διαθέτουν παθητικά µέτρα ασφάλειας (συναγερµός), καλύπτουν µόνο
εσωτερικά τα κτίρια και δεν καλύπτουν τον αύλειο χώρο, ενώ προφανώς δεν
υπάρχει καµία προστασία των κοινόχρηστων.
Ως ικανοποιητική λύση για τις ανωτέρω ανάγκες προτείνεται αφενός µεν η
τοποθέτηση συστηµάτων ασφαλείας (συναγερµών) σε όσα κτίρια δεν έχουν και
η διασύνδεσή τους µε ιδιωτική εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας,
αφετέρου δε η ανάθεση φύλαξης και φρούρησης των δηµοτικών κτιρίων,
εγκαταστάσεων µε µηχανοκίνητα περίπολο ιδιωτικής εταιρίας φύλαξης. Με τον
τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η προστασία των δηµοτικών κτιρίων και
εγκαταστάσεων αλλά και των κοινόχρηστων χώρων. Είναι προφανές ότι το
συνολικό όφελος είναι σηµαντικό, δεδοµένου ότι θα περιορισθούν οι φθορές
των δηµοτικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων.
Η προστασία και η ασφάλεια των δηµοτικών κτιρίων, εγκαταστάσεων και των
χώρων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου είναι µια από τις
κύριες προτεραιότητες της ∆ηµοτικής Αρχής. Όπως αναφέρθηκε η υποχρέωση
των ∆ήµων να λαµβάνουν προληπτικά µέτρα για τη φύλαξη των κοινόχρηστων
χώρων, καθώς και να προστατεύουν την κάθε είδους περιουσία τους µε τρόπο
επιµελή και αποδοτικό, προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα
∆ήµων και Κοινοτήτων.
Επίσης, η συγκεκριµένη υπηρεσία θα έρθει επικουρικά στη δράση της
Ελληνικής Αστυνοµίας και ειδικότερα των Αστυνοµικών Τµηµάτων, Αγίου
Στεφάνου & Νέας Ερυθραίας τα οποία και είναι επιβαρυµένα και συνεπώς δεν
επαρκούν για την αποτελεσµατική φύλαξη της έδρας και των παραρτηµάτων
του ∆ήµου. Το φαινόµενο αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο και ανησυχητικό τις
απογευµατινές και βραδινές ώρες καθώς και τις αργίες. Τα περιστατικά
διαρρήξεων και βανδαλισµών που έχουν σηµειωθεί στο ∆ήµο µας το τελευταίο
διάστηµα αποδεικνύουν την αλήθεια των ισχυρισµών µας, καθώς και την
απόλυτη ανάγκη να αναθέσουµε σε εξειδικευµένη εταιρία παροχής υπηρεσιών
ασφάλειας, την φύλαξη και φρούρηση των δηµοτικών κτιρίων, εγκαταστάσεων
κ.λ.π.
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Η ανάθεση µε ανοικτό διαγωνισµό της φύλαξης και φρούρησης των κτιρίων και
εγκαταστάσεων για ένα (1) χρόνο σε επιχείρηση θα έχει ευεργετικά ανακλαστικά
αποτελέσµατα αφού θα φυλάσσονται και οι πέριξ των κτιρίων κοινόχρηστοι
χώροι αλλά και κατά τη µετάβαση των φρουρών από κτίριο σε κτίριο κατά την
περιπολία θα υπάρχει µεγαλύτερη ασφάλεια στους δηµότες. Είναι δηλαδή ένα
µέτρο που κατατείνει στον περιορισµό της ζηµίας µε το ελάχιστο κόστος για το
∆ήµο, δεδοµένου ότι οι επανειληµµένες φθορές και βανδαλισµοί δηµοτικών
κτιρίων και χώρων των οποίων η αποκατάσταση γίνεται κατεπειγόντως και ad
hoc στοιχίζει προφανώς πολύ περισσότερο από την εξασφάλιση ενός επαρκούς
συστήµατος φύλαξης, ενώ αποτελεί και εντελώς εσφαλµένη άσκηση πολιτικής,
καθώς συνιστά κατασταλτική και όχι προληπτική επέµβαση, όπως η αιτούµενη
µε την παρούσα.
Στο άρθρο 21 παρ. 11 του νόµου 3731/2008 ορίζεται ότι : «Οι ανάγκες των
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' για την εν γένει φύλαξη και
φρούρηση των κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων τους, καθώς και για τη
συνοδεία χρηµαταποστολών, είναι δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού
µειοδοτικού διαγωνισµού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας,
που λειτουργούν νοµίµως».
Συνεπώς, η υποχρέωση των ∆ήµων να λαµβάνουν προληπτικά µέτρα για τη
φύλαξη των κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων τους, καθώς και να
προστατεύουν την κάθε είδους περιουσία τους µε τρόπο επιµελή και αποδοτικό
προβλέπεται τόσο από τις διατάξεις του παραπάνω νόµου, όσο και από τις
διατάξεις του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.
Άρθρο 2
Αντικείµενο
Η προστασία και η ασφάλεια των δηµοτικών εγκαταστάσεων και κοινόχρηστων
χώρων του ∆ήµου είναι µία από τις κύριες προτεραιότητες της ∆ηµοτικής Αρχής
και προκύπτει από το γεγονός ότι στο ∆ήµο ∆ιονύσου συνέβησαν περιστατικά
ένοπλης βίας (διαρρήξεις και εµπρησµοί δηµοτικών κτιρίων, καταστροφές
οργάνων παιδικών χαρών, ληστείες καταστηµάτων, πλατειών,grafity κ.λ.π.).
Οι εν λόγω υπηρεσίες αφορούν στη φύλαξη και ασφάλεια των δηµοτικών
εγκαταστάσεων καθώς και του περιβάλλοντα χώρου αυτών, στην προστασία
των δηµοσίων σχολείων, αθλητικών χώρων, παιδικών χαρών, πάρκων,
πλατειών, αντλιοστάσιο, δεξαµενές νερού, από βανδαλισµούς, δολιοφθορές και
καταστροφικές επεµβάσεις τρίτων.
Η παρούσα µελέτη προβλέπει τις παρακάτω ειδικότερες υπηρεσίες:
1.
Τη φύλαξη και ασφάλεια όλων των δηµοτικών εγκαταστάσεων, των
χώρων και του εξοπλισµού αυτών. Οι παραπάνω υπηρεσίες φύλαξης και
ασφάλειας θα υλοποιούνται από κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό και
νόµιµες µεθόδους και µέσα που θα διαθέτει ο ανάδοχος για το όλο συµβατικό
χρονικό διάστηµα.
2.
Την αποτροπή εισόδου ατόµων µε παραβατική συµπεριφορά σε
δηµοτικούς χώρους και εγκαταστάσεις, σχολεία, γυµναστήρια, γήπεδα και
δηµοτικά κτίρια.
3.
Την αποτροπή µε κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό και νόµιµα µέσα
κάθε παράνοµων ενεργειών (κλοπών, βανδαλισµών, καταστροφών, φωτιάς,
κ.τ.λ.) από άτοµα µε παραβατική συµπεριφορά.
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Άρθρο 3°
Τόπος, Μέθοδοι-Πλαίσιο υπηρεσιών φύλαξης.
Ο τόπος των ζητούµενων υπηρεσιών, είναι η ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου
∆ιονύσου, όπως αυτή οριοθετείται από τα υφιστάµενα όρια του. Τα κτίρια, οι
εγκαταστάσεις και οι χώροι στους οποίους θα παρέχονται υπηρεσίες φύλαξης
και ασφαλείας είναι οι ακόλουθοι:
Πρόγραµµα εποχούµενων φυλάκων .

Τοµείς ευθύνης περιπόλων.
Οι Τοµείς ευθύνης των περιπόλων αριθµούν σε 9 (Εννεά).
Αναλυτικά ορίζονται οι εξής :
Α. Τοµέας Κρυονέρι που οριοθετούνται από τους δρόµους: Λεύκης Φτέρης – Παραδείσου – Ανοίξεως – Πολυτεχνείου - Ασκληπειού, (ορίζεται στον
Χάρτη σαν τοµέας Α).
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Τα κτίρια –χώροι που φυλάσσονται , αριθµούν σε 26 και αναλυτικά είναι:
1. Γυµνάσιο Κρυονερίου Αγίας Τριάδος(ΣΧΟΛΕΙΟ)
2. 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Κρυονερίου Αγίας Τριάδος(ΣΧΟΛΕΙΟ)
3. Γενικό Λύκειο Κρυονερίου Αγίας Τριάδος(ΣΧΟΛΕΙΟ)
4. 1ο Νηπιαγωγείο Κρυονερίου Αγίας Τριάδος & Υψηλάντου(ΣΧΟΛΕΙΟ)
5. Αντλιοστάσιο Κρυονερίου Ασκληπιού(ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ)
6. ∆εξαµενή Κρυονερίου ∆εξαµενής(∆ΕΞΑΜΕΝΗ)
7. 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Κρυονερίου Κανάρη Κωνσταντίνου & Υψηλάντου(ΣΧΟΛΕΙΟ)
8. Πολιτιστικό Κέντρο Κρυονερίου Λεωφόρος Κρυονερίου(ΑΙΘΟΥΣΑ)
9. Πλατεία Λιάπη Λιάπη(ΠΛΑΤΕΙΑ)
10. Πλατεία Μικράς Ασίας Μικράς Ασίας(ΠΛΑΤΕΙΑ)
11. Παιδική χαρά Μικράς Ασίας Μικράς Ασίας(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ)
12. Πλατεία Νικολάου Πλαστήρα Νικολάου Πλαστήρα(ΠΛΑΤΕΙΑ)
13. Παιδική χαρά Νικολάου Πλαστήρα Νικολάου Πλαστήρα(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ)
14. 3ο Νηπιαγωγείο Κρυονερίου Πλατεία Μικράς Ασίας(ΣΧΟΛΕΙΟ)
15. Κ.Α.Π.Η. Κρυονερίου Πλατεία Μικράς Ασίας(Κ.Α.Π.Η.)
16. ∆ηµοτικό Κατάστηµα Κρυονερίου Πλατεία Μικράς Ασίας(∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ)
17. Κοιµητήριο Κρυονερίου Προέκταση Λ.Κρυονερίου Προ Κτήµα Τατοίου(ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ)
18. 2ο Νηπιαγωγείο Κρυονερίου Σεβδίκου & Μιλήτου(ΣΧΟΛΕΙΟ)
19. Πλατεία Χάλκης Χάλκης(ΠΛΑΤΕΙΑ)
Β. Τοµέας Άγιος Στέφανος που οριοθετούνται από τους δρόµους:
Παράπλευρος Εθνικής Οδού – Τραπεζούντος – Λακωνίας – Ιωαννίνων – Αγίας
Λαύρας – Πολιτεχνείου – Χελµου - Κρυονερίου (ορίζεται στον Χάρτη σαν
τοµέας Β).
Τα κτίρια – χώροι που φυλάσσονται, αριθµούν σε 19 και αναλυτικά είναι:
1. ΚΕΠ Αγίου Στεφάνου ()
2. Κ.Α.Π.Η. Αγίου Στεφάνου (Κ.Α.Π.Η.)
3. Γήπεδο Αγίου Στεφάνου Αναπάυσως(ΓΗΠΕ∆Ο)
4. Κοιµητήριο Αγίου Στεφάνου Αναπάυσως & Μυστρά(∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ)
5. Πολιτιστικό κέντρο Αγίου Στεφάνου Ε. Πεντζεριδη(ΑΙΘΟΥΣΑ)
6. ∆ηµοτικό Κατάστηµα Αγίου Στεφάνου Ε. Πεντζεριδη(∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ)
7. 1ο, 2ο, 3ο, 4ο Νηπιαγωγεία Ηρώων Πολυτεχνείου(ΣΧΟΛΕΙΟ)
8. Παιδική χαρά στις γραµµές του ΟΣΕ Ηρώων Πολυτεχνείου(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ)
9. Παιδική χαρά ΟΑΣΙΣ Ηρώων Πολυτεχνείου στη Πλατεία ΟΑΣΕΩΣ(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ)
10. Κλειστό γυµναστήριο Αγίου Στεφάνου Καραολή - ∆ηµητρίου(ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ)
11. Παιδική χαρά Καραολή - ∆ηµητρίου Καραολή - ∆ηµητρίου(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ)
12. Πλατεία Αντύπα Κολοκοτρώνη, Κωνσταντινουπόλεως & Καρ. ∆ηµητρίου(ΠΛΑΤΕΙΑ)
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13. Αµαξοστάσιο ∆ήµου Λακωνίας & Μυστρά(ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΗΜΟΥ)
14. Πλατεία Οµονοίας Πλατεία Οµονοίας & Πολυχρονοπούλου(ΠΛΑΤΕΙΑ)
15. ∆ηµοτικό Γυµνατήριο Αγίου Στεφάνου Σαρανταπόρου(ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ)
16. Γυµνασιο - Λυκειο Αγίου Στεφάνου Σωτήρος 1 & Αναπαύσεως(ΣΧΟΛΕΙΟ)
17. Αντλιοστάσιο Οικισµός Ποντίων Τέρµα Αργυρουπολεως(ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ)
18. 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αγίου Στεφάνου Τραπεζούντος & Λιβερών(ΣΧΟΛΕΙΟ)
19. ΚΕΠ Αγίου Στεφάνου, Κοινωνικό Παντοπωλείο, ΚΑΠΗ Αγίου Στεφάνου,
ΕΣΤΙΑ, Κάρτα ∆ηµότ, Πολυϊατρείο & Λοιπές Υπηρεσίες Κοιµήσεως
Θεοτόκου 26-28 (∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ∆ΟΜΕΣ)
Γ. Τοµέας Άνοιξη που οριοθετούνται από τους δρόµους: Αγίου Αθανασίου
– Λ.Μαραθώνος – Αχαιού – Λ.Ανοίξεως - Αρχιµίδους, (ορίζεται στον Χάρτη
σαν τοµέας Γ).
.
Τα κτίρια – χώροι που φυλάσσονται, αριθµούν σε 21 και αναλυτικά είναι:
1. Παιδική χαρά Αγ.Παρασκευής και Κυκλάµινων Αγ.Παρασκευής και Κυκλάµινων(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ)
2. Παιδική χαρά Αγγέλου Νησιώτη Αγγέλου Νησιώτη(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ)
3. Παιδική χαρά Αστυπάλαιας και Μυτιλήνης Αστυπάλαιας και Μυτιλήνης(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ)
4. Βρεφονηπιακός Σταθµός Κίρκης και ∆ιονύσου(ΣΧΟΛΕΙΟ)
5. Παιδική χαρά Λ. Ανοίξεως και Νιόβης Λ. Ανοίξεως και Νιόβης(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ)
6. Αντλιοστάσιο Ναυαρίνου τέρµα(ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ)
7. Πλατεία Οικισµού Ανθέων Οικισµού Ανθέων(ΠΛΑΤΕΙΑ)
8. Πλατεία Μαυρογένους Περιοχή Αγ. Θεοδώρων(ΠΛΑΤΕΙΑ)
9. Πλατεία Πλαστήρα Περιοχή Αγ. Θεοδώρων(ΠΛΑΤΕΙΑ)
10. Πλατεία Αρµονίας Περιοχή Αγ. Θεοδώρων(ΠΛΑΤΕΙΑ)
11. Πλατεία Ελευθερίας Περιοχή Αγ. Παρασκευής(ΠΛΑΤΕΙΑ)
12. Πλατεία Ειρήνης Περιοχή Αγ. Παρασκευής(ΠΛΑΤΕΙΑ)
13. ∆εξαµενή Σάµου τέρµα(∆ΕΞΑΜΕΝΗ)
14. 2ο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Τέρµα Ναυαρίνου και Εστίας(ΣΧΟΛΕΙΟ)
15. 1ο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Τέρµα Ναυαρίνου και Εστίας(ΣΧΟΛΕΙΟ)
16. ΕΠΑΛ ∆ιονύσου (Καργάκου) Λεωφ. Σταµάτας(ΣΧΟΛΕΙΟ)
17. 3ο ∆ηµοτικό ∆ιονύσου (Καργάκου) Λεωφ. Σταµάτας(ΣΧΟΛΕΙΟ)
18. ∆ηµοτικό ∆ροσιάς (Καργάκου) Λεωφ. Σταµάτας(ΣΧΟΛΕΙΟ)
∆. Τοµέας Άνοιξη – Άγιος Στέφανος - Σταµάτα που οριοθετούνται από
τους δρόµους: Λ.Μαραθώνος – Κωνσταντινουπόλεως – Παπανικολή - Μ.
Αλεξάνδρου – Αναπάυσεως – Μακαρίου – Λ. ∆ροσιάς Σταµάτας, (ορίζεται
στον Χάρτη σαν τοµέας ∆).
Τα κτίρια – χώροι που φυλάσσονται, αριθµούν σε 40 και αναλυτικά είναι:,
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1. Αντλιοστάσιο Αγ. ∆ηµητρίου Καλλιθέας & Πανοράµατος(ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ)
2. Πλατεία ∆ηµοκρατίας Πλατεία ∆ηµοκρατιας(ΠΛΑΤΕΙΑ)
3. Ψυχοχολογική υπηρεσία ∆ήµου Πλατεία ∆ηµοκρατίας(ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΗΜΟΥ)
4. Κεντρική Πλατεία (ΠΛΑΤΕΙΑ)
5. Παιδική χαρά Αγάπης (ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ)
6. Κ.Α.Π.Η. ΑΝΟΙΞΕΩΣ Αθηνών Χαλκίδος και Β. Ηπείρου(Κ.Α.Π.Η.)
7. Παιδική χαρά Αρχιλόχου Αρχιλόχου(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ)
8. Κλειστό Γυµναστήριο Άνοιξης Κανάρη(ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ)
9. ∆ηµοτικό Κατάστηµα Άνοιξης Κανάρη(∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ)
10. ∆ηµοτικό Σχολείο Κανάρη(ΣΧΟΛΕΙΟ)
11. Παιδική χαρά Αθηνών Χαλκίδος (κεντρική) Κοιµήσεως Θεοτόκου και Κανάρη(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ)
12. Γήπεδο Ποδοσφαίρου Άνοιξης Λυκαβηττού(ΓΗΠΕ∆Ο)
13. ∆εξαµενή Λυκαβηττού και Μετεώρων(∆ΕΞΑΜΕΝΗ)
14. Παιδική χαρά Νάξου Νάξου(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ)
15. Λύκειο Προφήτη Ηλία(ΣΧΟΛΕΙΟ)
16. ∆εξαµενή Προφήτη Ηλία(∆ΕΞΑΜΕΝΗ)
17. Kοιµητήριο Άνοιξης Τέρµα Αναπαύσεως(ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ)
18. Πλατεία Πατριάρχου Ε' (ΠΛΑΤΕΙΑ)
19. Πλατεία Ελευθεριας 25ης µαρτιου(ΠΛΑΤΕΙΑ)
20. Παιδική χαρά 25ης Μαρτίου (Εύξεινος Πόντος) 25ης Μαρτίου(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ)
21. ∆ηµοτικό - Νηπιαγωγείο Σταµάτας 25ης Μαρτίου(ΣΧΟΛΕΙΟ)
22. Κ.Α.Π.Η. Σταµάτας 28ης Οκτωβρίου & Αλωνίων(Κ.Α.Π.Η.)
23. Πλατεία Ηλιόπουλου Αθ. ∆ιάκου(ΠΛΑΤΕΙΑ)
24. Πλατεία Ευξ.Πόντου και Ελευθερίας Ευξ.Πόντου και Ελευθερίας(ΠΛΑΤΕΙΑ)
25. Πλατεία Αγορας Κωνσταντινουπόλεως(ΠΛΑΤΕΙΑ)
26. Πλατεία Βυζαντίου Κωνσταντινουπόλεως(ΠΛΑΤΕΙΑ)
27. Κεντρική πλατεία σταµατάς Λ.Σταµάτας(ΠΛΑΤΕΙΑ)
28. Γήπεδο Ποδοσφαίρου Σταµάτας Μαραθωνοδρόµου Φειδιππίδου(ΓΗΠΕ∆Ο)
και υπόλοιπες αθλ.εγκαταστάσεις
29. Πλατεία Μεταµόρφωση Σωτήρος Μεταµόρφωση Σωτήρος(ΠΛΑΤΕΙΑ)
30. Πλατεία Λαµπαδαριου Παλατίων και Μαρµαρά(ΠΛΑΤΕΙΑ)
31. Πλατεία Αγίου Τιµοθέου Παλατίων και Προκονήσου(ΠΛΑΤΕΙΑ)
32. Πλατεία Αγίου Θεοδοσίου Πιπεροπούλου και Μιαούλη(ΠΛΑΤΕΙΑ)
33. Αντλιοστάσιο γηπέδου
34. Αντλιοστάσιο Φύριζας
35. Κοιµητήριο Σταµάτας
Ε. Τοµέας Άγιος Στέφανος - Σταµάτα που οριοθετούνται από τους
δρόµους: Σωκράτους - Λ.Μαραθώνος - Μ. Αλεξάνδρου – Παπανικολή –
Παπανικολή.
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Τα κτίρια - χώροι που φυλάσσονται , αριθµούν σε 9 και αναλυτικά είναι:
1. Παιδικός σταθµός (Α1 παράρτηµα) Ανεµώνης(ΣΧΟΛΕΙΟ)
2. ∆ηµαρχείο Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου(∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ)
3. 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αγίου Στεφάνου Λ.Μαραθώνος & Π.Κουλουψούζη(ΣΧΟΛΕΙΟ)
4. Αντλιοστάσιο (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ)
5. Παιδική χαρά Αγίου Φανουρίου (Αµυγδαλέζα) Αγίου Φανουρίου(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ)
6. Πλατεία Μαγγεϊκα (τέρµα λεωφορείων) Μ.Αλεξάνδρου(ΠΛΑΤΕΙΑ)
ΣΤ. Τοµέας ∆ροσιά που οριοθετούνται από τους δρόµους:: Λ. ∆ροσιάς
Σταµάτας – Λ.Ροδόπολης – Μουσών – Λ.Καϊρη – Λ.∆ιονύσου – Θέτιδος –
Καρδερίνας - Λ.Θυσέως (ορίζεται στον Χάρτη σαν τοµέας ΣΤ).
Τα κτίρια – χώροι που φυλάσσονται, αριθµούν σε 31 και αναλυτικά είναι:
1. Γυµνάσιο ∆ροσιάς 1η Μάη(ΣΧΟΛΕΙΟ)
2. Λύκειο ∆ροσιάς 1η Μάη(ΣΧΟΛΕΙΟ)
3. Πλατεία Τραυλού 25ης Μαρτίου & Αγ.Ιωάννου(ΠΛΑΤΕΙΑ)
4. Πλατεία Σεµέλης Αθηνών & Αµαδρυάδων(ΠΛΑΤΕΙΑ)
5. Πλατεία Αριάδνης Αθηνών & Θυώνης(ΠΛΑΤΕΙΑ)
6. Πλατεία Αφροδίτης Αθηνών & Σεµέλης(ΠΛΑΤΕΙΑ)
7. Πλατεία Καζαντζάκη Αργυροκάστρου & Μαβίλη(ΠΛΑΤΕΙΑ)
8. Παιδική Χαρά (Ο.Τ. 32) Αργυρουπόλεως(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ)
9. Αντλιοστάσιο Γοργοποτάµου(ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ)
10. Αντλιοστάσιο Γρ. Λαµπράκη & Αργυρουπόλεως(ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ)
11. 1ος Παιδικός Σταθµός ∆ροσιάς Γρηγορίου Λαµπράκη(ΣΧΟΛΕΙΟ)
12. Πλατεία Ποντιακού Ελληνισµού Γρηγορίου Λαµπράκη(ΠΛΑΤΕΙΑ)
13. 1ο, 2ο Νηπιαγωγείο ∆ροσιάς Γρηγορίου Λαµπράκη(ΣΧΟΛΕΙΟ)
14. ∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆ροσιάς Γρηγορίου Λαµπράκη(∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ)
15. Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου ∆ηµοκρατίας & Γρεβενών(ΠΛΑΤΕΙΑ)
16. Πλατεία Ρήγα Φερραίου Ήρας & Αργυροκάστρου(ΠΛΑΤΕΙΑ)
17. Παιδική Χαρά Πλατεία Ρ.Φερραίου Ήρας & Αργυροκάστρου(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ)
18. 2ος Παιδικός Σταθµός ∆ροσιάς Κύπρου(ΣΧΟΛΕΙΟ)
19. Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως Λ. Μαραθώνος(ΠΛΑΤΕΙΑ)
20. Παιδική Χαρά (Ο.Τ. 235) Λεωφ. ∆ιονύσου(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ)
21. ΚΕΠ ∆ροσιάς Λεωφ. Μαραθώνος(ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΗΜΟΥ)
22. Γηροκοµείο - Οίκος ευγηρίας Λεωφ. Σταµατας(ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΗΜΟΥ)
23. Πλατεία Μαβίλη Μαβίλη & Καρδερίνας(ΠΛΑΤΕΙΑ)
24. Πλατεία Μακρυγιάννη Μακρυγιάννη & Χλόης(ΠΛΑΤΕΙΑ)
25. Παιδική Χαρά (Ο.Τ. 103) Μπιζανίου(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ)
26. Αντλιοστάσιο Παπάγου & Κεδρών (παρχαρ)(ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ)
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27. Αντλιοστάσιο Ρέας(ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ)
28. Πλατεία Ελ. Κορολή Ρόδων -Τραπεζούντος - Αθ. ∆ιάκου(ΠΛΑΤΕΙΑ)
29. Κ.Α.Π.Η. ∆ροσιάς Στρατηγού Πετρίτη(Κ.Α.Π.Η.)
30. Γήπεδο ποδοσφαίρου - τέννις - µπάσκετ ∆ροσιάς Τραυλού (Κόκκινο χωράφι)(ΓΗΠΕ∆Ο)
Ζ. Τοµέας Ροδόπολη που οριοθετούνται από τους δρόµους: Λ. ∆ροσιάς
Σταµάτας – Μακαρίου – Κωνσταντινουπόλεος – Αναπαύσεως –
Μαραθωνοδρόµου Φειδιππίδου – Κυθήρων – Γαλήνης - Αγίου Ιωάννου –
Μητροπολίτου Γρηγορίου Κυδωνίων – Λ. ∆ιονύσου – Μουσών - Λ.Ροδόπολης
(ορίζεται στον Χάρτη σαν τοµέας Ζ).
Τα κτίρια - χώροι που φυλάσσονται αριθµού σε 25 και αναλυτικά είναι:
1. 2ο Νηπιαγωγείο ∆ιονύσου Μητρ.Γ ρηγ.Κυδωνιών στην αρχή αριστερά(ΣΧΟΛΕΙΟ)
2. 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιονύσου Μητρ.Γρηγ.Κυδωνιών και Λεωφόρο ∆ιονύσου(ΣΧΟΛΕΙΟ)
3. Πλατεία Μητρ.Κυδωνιών και Καίρη Μητρ.Κυδωνιών και Καίρη(ΠΛΑΤΕΙΑ)
4. Παιδική χαρά Μητρ.Κυδωνιών και Καίρη Μητρ.Κυδωνιών και Καίρη(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ)
5. Γήπεδο Ποδοσφαίρου Ροδόπολης (ΓΗΠΕ∆Ο)
6. Πλατεία Ροδόπολης (Κεντρική) 25ης µαρτιου(ΠΛΑΤΕΙΑ)
7. ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ροδόπολης 25ης Μαρτίου(∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ)
8. ∆εξαµενη Ροδόπολης Αγίων Πάντων(∆ΕΞΑΜΕΝΗ)
9. Κοιµητήριο Ροδόπολης (Παλιό) Ιερός Ναός Άγιος Τριάδος(ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ)
10. Παιδικός Σταθµός Ροδόπολης Καραϊσκάκη(ΣΧΟΛΕΙΟ)
11. Νηπιαγωγείο Ροδόπολης Καραϊσκάκη(ΣΧΟΛΕΙΟ)
12. Παιδική χαρά Καραϊσκάκη & Μαραθωνοµάχων Καραϊσκάκη & Μαραθωνοµάχων(ΠΑΙ∆ΙΚΗ
ΧΑΡΑ)
13. Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων ∆ηµοτικού Σχολείου Ροδόπολης (Κλείστο γυµναστήριο
Ροδόπολης) Κολοκοτρωνη(ΑΙΘΟΥΣΑ)
14. ∆ηµοτικό Σχολείο Ροδόπολης Κολοκοτρώνη(ΣΧΟΛΕΙΟ)
15. Αντλιοστάσιο & γεώτρηση Ροδόπολης Λεωφ. ∆ιονύσου (θέση Τρία Πεύκα)(ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ)
16. Κοιµητήριο Ροδόπολης (Νέο) Περιοχή "Αη Γιάννη"(ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ)
17. ∆εξαµενή Ροδόπολης Ρέας(∆ΕΞΑΜΕΝΗ)
18. Παιδική χαρή στην περιοχή "Παλιοσταµάτα" Ρόδων(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ)
19. Πλατεία στην περιοχή "Παλιοσταµάτα" Ρόδων(ΠΛΑΤΕΙΑ)
20. ∆εξαµενή Σταµάτας (∆ΕΞΑΜΕΝΗ)
Η. Τοµέας ∆ιόνυσος - Ραπεντώσα που οριοθετούνται από τους δρόµους::
Αγίου Ιωάννου – Μητροπολίτου Γρηγορίου Κυδωνίων – Λ. ∆ιονύσου – Βωµού
∆ιονύσου – Βυζαντίου – Πύλου – Αρκαδίας - Αραχώβης (ορίζεται στον Χάρτη
σαν τοµέας Η).
Τα κτίρια - χώροι που φυλάσσονται αριθµού σε 9 και αναλυτικά είναι:
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1. Booster επί των οδών Καρκαβίτσα και Καβάφη Καρκαβίτσα και Καβάφη(BOOSTER)
2. Αντλιοστάσιο στην περιοχή Ραπεντώσα Κοντά στο Λατοµείο(ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ)
3. Γήπεδο Ποδοσφαίρου ∆ιονύσου Λεωφόρο ∆ιονύσου(ΓΗΠΕ∆Ο)
4. Αντλιοστάσιο Λ. ∆ιονύσου Λεωφόρο ∆ιονύσου και Αιγαίου(ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ)
5. Κοιµητήριο ∆ιονύσου Λεωφόρος ∆ιονύσου -Νέας Μάκρης αριστερά ∆ίπλα στο Γ' Γερµανικό
Νεκροταφείο(ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ)
6. Booster επί της οδού Μεθώνης Μεθώνης(BOOSTER)
7. Κοιµητήριο ∆ροσιάς Τέρµα Αγ.Τριάδος Ροδόπολη(ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ)
Θ. Τοµέας ∆ιόνυσος - Ραπεντώσα που οριοθετούνται από τους δρόµους::
Λ. ∆ιονύσου – Γαίας – Κωνσταντινουπόλεως – Μαγνησίας – Λ.Αθηνών
(ορίζεται στον Χάρτη σαν τοµέας Θ ).
Τα κτίρια - χώροι που φυλάσσονται αριθµού σε 18 και αναλυτικά είναι:
1. Γυµνάσιο Λύκειο ∆ιονύσου Αττάλου(ΣΧΟΛΕΙΟ)
2. ∆εξαµενές νερού στο τέρµα της οδού Βοσπόρου Βοσπόρου(∆ΕΞΑΜΕΝΗ)
3. Booster επί της οδού Θεµιστοκλέους στην περιοχή Αναγέννηση Θεµιστοκλέους(BOOSTER)
4. Κλειστό Γυµναστήριο ∆ιονύσου Κάδµου & Αρµονίας(ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ)
5. Παιδική χαρά Κίου και Μαινάδων Κίου και Μαινάδων(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ)
6. Πλατεία Κίου και Μαινάδων Κίου και Μαινάδων(ΠΛΑΤΕΙΑ)
7. Αντλιοστάσιο στην περιοχή Ρέα ∆ροσιάς Λεωφόρος Αθηνών(ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ)
8. Αντλιοστάσιο θέση πηγαδάκι Λεωφόρος ∆ιονύσου(ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ)
9. ∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆ιονύσου Νικολάου Πλαστήρα(∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ)
10. Πολιτιστικό Κέντρο ∆ιονύσου Νικολάου Πλαστήρα(ΑΙΘΟΥΣΑ)
11. Χώρος ∆ιονυσίων µε το πάρκο των αγαλµάτων Παλαιό Σταθµό του τρένου(ΠΑΡΚΟ)
12. Παιδική χαρά στην Αναγέννηση Προµηθέως(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ)
13. 1ο Νηπιαγωγείο ∆ιονύσου Σατωβριάνδου(ΣΧΟΛΕΙΟ)
14. 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιονύσου Στρατή Καρρά & Σατωβριάνδου(ΣΧΟΛΕΙΟ)
Παραµένει στη διακριτική ευχέρεια της ∆ηµοτικής Αρχής η δυνατότητα να
ενταχθούν στα δροµολόγια των περιπολικών της υπηρεσίας φύλαξης οι Ιεροί
Ναοί για κάθε τοµέα όπως και οι δηµόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν σε
κτήρια στα διοικητικά όρια του ∆ήµου. Κατωτέρω παρατίθεται ενδεικτικός
κατάλογος:
Α. Τοµέας Κρυονέρι:
(1) Εκκλησία Άγιος Γεώργιος Αγίας τριάδος(ΕΚΚΛΗΣΙΑ)
(2) Ιερά Μονή Παναγίας Μυρτιδιωτήσης Κύπρου(ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ)
(3) Ιερά µονή Κοσµοσωτήρος Λεύκης(ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ)
(4) Ιερά Μονή Αγ. Ευσταθίου & Εκκλησάκι Αγίας Άννας Λεύκης(ΙΕΡΑ
ΜΟΝΗ)
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(5) Εκκλησία Αγίου Παντελεήµων Παραδείσου(ΕΚΚΛΗΣΙΑ)
(6) Εκκλησία
Κοίµηση
Θεοτόκου
Παντελεήµωνα(ΕΚΚΛΗΣΙΑ)

Παραδείσου

&

Αγίου

(7) Εκκλησία Αγίων Ταξιαρχών Προέκταση Λ.Κρυονερίου Προε Κτήµα
Τατοίου(ΕΚΚΛΗΣΙΑ)
Β. Τοµέας Άγιος Στέφανος
1. Εκκλησία Κοιµ. Θεοτόκου
∆ηµητρίου(ΕΚΚΛΗΣΙΑ)

Κοιµ.

Θεοτόκου

&

Καραολή

-

Γ. Τοµέας Άνοιξη
1

Εκκλησία
Αγίας
Αγράφων(ΕΚΚΛΗΣΙΑ)

Παρασκευής

Αγίας

Παρασκευής

2

Σχολή ∆.Ε.Η. Λ. Ανοίξεως(ΣΧΟΛΕΣ ∆ΕΗ)

3

Εκκλησία Αγ. Θεοδώρων Λ. Μαραθώνος και Λ. Ανοίξεως(ΕΚΚΛΗΣΙΑ)

και

∆. Τοµέας Άνοιξη
1 Εκκλησία Ιερός Ναός Κοιµήσεως Θεοτόκου Κανάρη(ΕΚΚΛΗΣΙΑ)
Παναγίτσα
2 Εκκλησία
Θεοτόκου(ΕΚΚΛΗΣΙΑ)

Τζων

Κέννεντυ

και

Κοιµήσεως

3 Εκκλησία Παναγία (Χωριό) Λ. Σταµάτας(ΕΚΚΛΗΣΙΑ)
4 Εκκλησία Άξιον Εστί (Χωριό) Μαραθώνος(ΕΚΚΛΗΣΙΑ)
5 Εκκλησία Αγίου Λουκά Περιοχή Κατσίκι(ΕΚΚΛΗΣΙΑ)
6 Εκκλησία Προφήτου Ηλία (Εύξεινος Πόντος) Προφήτου Ηλία(ΕΚΚΛΗΣΙΑ)
7 Εκκλησία Μεταµόρφωση Σωτήρος (Χωριό) Σταµάτα(ΕΚΚΛΗΣΙΑ)
8 Εκκλησία
Αγίου.
Λ.Μαραθώνος(ΕΚΚΛΗΣΙΑ)

Κωνσταντίνου

(Προκόνησος)

Ε. Τοµέας Άγιος Στέφανος - Σταµάτα
1. Εκκλησία Αγίου Φανουρίου (Αµυγδαλέζα) Αγίου Φανουρίου(ΕΚΚΛΗΣΙΑ)
2. Εκκλησία

Αγίας Παρασκεύης
Φειδιππίδου(ΕΚΚΛΗΣΙΑ)

(Κουκουνάρθι)

Μαραθωνοδρόµου

3. Εκκλησία Προφήτου Ηλία (Κουκουνάρθι) Προφήτου Ηλία(ΕΚΚΛΗΣΙΑ)
4. Εκκλησία Αγίου Κωνσταντίνου (ΕΚΚΛΗΣΙΑ)
5. Ιερά Μονή Οσίου Θεοδοσίου(ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ)
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ΣΤ. Τοµέας ∆ροσιά
1. Εκκλησία Αγίου ∆ηµητρίου Εθνάρχου Μακαρίου(ΕΚΚΛΗΣΙΑ)
2. Ιέρα Μονή Αγίας Σκέπης (ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ)
Ζ. Τοµέας Ροδόπολη
1. Εκκλησία Αγίας Τριάδος Αγίας Τριάδος(ΕΚΚΛΗΣΙΑ)
2. Ιερά Μονή Παναγιάς Φανερωµένης Γαλήνης(ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ)
3.

Σωµατείο Εθελοντικών ∆υνάµεων ∆ασοπυρόσβεσης & ∆ιάσωσης
Ειρήνης(ΣΩΜΑΤΕΙΟ)

4. Εκκλησία Προφήτη Ηλιου Λεωφ. Ροδοπόλεως(ΕΚΚΛΗΣΙΑ)
5. Εξωκκλήσι ¨Αη Γιάννη" Περιοχή "Αη Γιάννη"(ΕΚΚΛΗΣΙΑ)
Η. Τοµέας ∆ιόνυσος
•

Αρχαιολογικός χώρος Βωµού ∆ιονύσου περιοχή Ραπεντώσα Βωµού
∆ιονύσου(ΑΡΧΕΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ)

•

Εκκλησία
Γεννέσεως
Καταρράκτη(ΕΚΚΛΗΣΙΑ)

της

Θεοτόκου

περιοχή

Ραπεντώσα

Θ. Τοµέας ∆ιόνυσος - Ραπεντώσα
1. Εκκλησία Αγίου Γεωργίου Αγίου Γεωργίου(ΕΚΚΛΗΣΙΑ)
2. Εκκλησία Αγίου
Κίου(ΕΚΚΛΗΣΙΑ)

∆ιονυσίου

Ανάµεσα

στις

οδούς

Αττάλου

και

3. Εκκλησία Αγίου Γεωργίου Χιοπολίτη Λεωφόρου ∆ιονύσου έναντι
γηπέδου(ΕΚΚΛΗΣΙΑ)
4. Εκκλησία Γεννήσεως Θεοτόκου περιοχή Αναγέννηση Προµηθέως και
Ανακτορείας(ΕΚΚΛΗΣΙΑ)
Στο σηµείο αυτό δηλώνεται ότι ο κατάλογος των κτηρίων είναι ενδεικτικός και
µπορεί να συµπεριλαµβάνει οποιαδήποτε άλλο κτήριο δηµόσιας υπηρεσίας ή
του ∆ήµου και των ΝΠ∆∆ αυτού που δεν έχουν καταγραφεί ή που επίκειται να
λειτουργήσουν κατά τη διάρκεια της σύµβασης
Άρθρο 4°
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ανάθεση παροχής της
υπηρεσίας «∆ΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (άρθ. 21 παρ.11 του
ν.3731/2008)», σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 και τους όρους και
προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης, ανέρχεται στα 450.000,00 €
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%
Για τον προϋπολογισµό της ετήσιας δαπάνης έχουν ληφθεί υπόψη οι αµοιβές
του προσωπικού που έχουν υπολογισθεί µε βάση την Εθνική Γενική Συλλογική
σύµβαση Εργασίας για προσωπικό άνω των 25 ετών µε µία τριετία, το ετήσιο
κόστος PATROL (µίσθωση οχηµάτων, συντήρηση, ελαστικά - καύσιµα κ.λ.π.),
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το διοικητικό κόστος, το κόστος αναλωσίµων, όλων των σχετικών άµεσων και
έµµεσων δαπανών που αφορούν την πλήρη εκτέλεση του έργου σε σχέση µε
τις τεχνικές απαιτήσεις καθώς και το εργολαβικό κέρδος.
Στον υποφάκελο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ επι ποινή αποκλεισµού, θα
πρέπει να υπολογίζεται αναλυτικά το κόστος του έργου και να απεικονίζεται µε
σαφήνεια ο υπολογισµός της δαπάνης:
Α) Της φύλαξης και φρούρησης των δηµοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων σε
8ωρη καθηµερινή βάση, όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας 365 ηµέρες το χρόνο
(ωράριο 22:00-06:00) µε 9 Patrol συν ένα εποπτικό.
Β) Η Συνολική ∆απάνη της Καθαρής Αξίας, το ΦΠΑ αυτής και το Συνολικό
Ποσό µε ΦΠΑ το οποίο αποτελεί και το Σύνολο της Οικονοµικής Προσφοράς

του υποψηφίου.
Στον προϋπολογισµό, έχουν υπολογισθεί σύµφωνα µε τις τεχνικές
προδιαγραφές του έργου και την εργατική νοµοθεσία, 240.000,00€ µισθοδοτικό
κόστος, συµπεριλαµβανοµένων των ασφαλιστικών εισφορών, των επιδοµάτων
και δώρων των φυλάκων και των αντικαταστατών τους, 150.000,00€ κόστος
Patrol αυτοκινήτων συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών κτήσης, συντήρησης
και καυσίµων περιπολίας και 60.000,00€ που περιλαµβάνει το ∆ιοικητικό
κόστος, τα αναλώσιµα, το κόστος εξοπλισµού και ατοµικών µέσων προστασίας
όπως ορίζεται από την νοµοθεσία για τους φύλακες security και το εργολαβικό
κέρδος του αναδόχου ,συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.
Άρθρο 5°
Τόπος, Μέθοδοι-Πλαίσιο-Παρεχόµενες υπηρεσίες Υποχρεώσεις
Οι υπηρεσίες φύλαξης και ασφάλειας µπορούν να εξυπηρετηθούν µε την
απασχόληση ικανού αριθµού ατόµων (φυλάκων) κατάλληλα εκπαιδευµένων και
εφοδιασµένων.
α) Οι φύλακες περιπολίας:

Θα είναι οργανωµένοι σε µονοµελές συνεργείο - πλήρωµα (οδηγός)
επιβαίνων σε αυτοκίνητο περιπολίας, το οποίο στο εξής αποκαλείται «Μονάδα
φύλαξης» (Μ.Φ.)
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Θα καλύπτουν µια (1) οκτάωρη βάρδια (22:00 - 06:00), ανά
εικοσιτετράωρο και για όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας.

Θα περιέρχονται - περιπολούν σε όλη την περιφέρεια του ∆ήµου και
κυρίως στους χώρους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η κάθε «Μονάδα
φύλαξης» (Μ.Φ.) θα διανύει κατά µέσο όρο 110 χλµ στο οκτάωρο της βάρδιας
µε όχηµα τουλάχιστον 1.000 cc.

Θα συνεργάζονται στην αντιµετώπιση κάθε παράνοµης ενέργειας µε το
Αστυνοµικό Τµήµα της περιοχής. Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας της
αστυνοµικής δύναµης οι εισβολείς θα εντοπίζονται, θα απωθούνται και
ταυτόχρονα θα ενηµερώνεται το Αστυνοµικό Τµήµα για τη δίωξή τους.

Οι βάρδιες των Patrol, θα είναι δέκα (10). Περιλαµβάνονται οι 9 τοµείς
του ∆ήµου και ο Αρχιφύλακας συντονιστής του έργου. Η κάθε βάρδια, θα είναι
διάρκειας οχτώ ωρών η κάθε µία και θα εκτελείται στις ώρες από 22:00 έως
06:00.

Η καλή λειτουργία του συστήµατος θα διασφαλίζεται από το πρόγραµµα
εντοπισµού (GPS) και εκτέλεσης πεζών περιπολιών των κινήσεων των
περιπολικών και των φυλάκων αντίστοιχα έτσι ώστε ανά πάσα στιγµή να
προκύπτει η παρουσία των φυλάκων και η κίνηση των οχηµάτων.

Οι µονάδες φύλαξης (Μ.Φ.) υποστηρίζονται από το κατάλληλο δυναµικό
και το επιχειρησιακό κέντρο της εταιρείας.
Παρεχόµενες υπηρεσίες από περιπολικό.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τις εξωτερικές περιπόλους είναι οι εξής:

Εξωτερική περιπολία σε όλη την έκταση του ∆ήµου,
προκαθορισµένων διαδροµών µε χαµηλή ταχύτητα ελέγχοντας.

βάσει


Υποβολή καθηµερινής αναφοράς της βάρδιας τους στο βιβλίο
συµβάντων του οχήµατος το οποίο βρίσκεται εσωτερικά και θα διατηρείται
πάντα σε καλή κατάσταση.

Υποβολή αναφοράς στην ∆/νση Περιβάλλοντος του ∆ήµου για θέµατα
ασφάλειας (π.χ. πτώση δένδρων, βλάβες σε δίκτυα, ελλιπής φωτισµός,grafity
κτλ.).

Έλεγχος του εξωτερικού χώρου των κτιρίων κάθε δύο ώρες ελεγχόµενο
από τα check point.

Αναµονή και φύλαξη σε κτήριο µέχρι την επί τόπου παρουσία της
αστυνοµίας (µόνο αν διαπιστωθεί κάποιος βανδαλισµός κ.τ.λ.)

Άµεση επέµβαση σε περίπτωση που ειδοποιηθεί από τους συναδέλφους
στον ασύρµατο (πχ για λόγους έκτακτης ανάγκης ή από το κέντρο λήψης
σηµάτων συναγερµού )

Έλεγχος οχηµάτων του ∆ήµου όπου αυτά βρίσκονται εσωτερικά στα
όρια του ∆ήµου.

Να υπάρχει πάντα πυροσβεστήρας, φωσφορίζον γιλέκο , κώνοι και
αλυσίδες, σκαπανικά µέσα (φτυάρια, άµµος, αλάτι).
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Υποχρεώσεις φυλάκων
Το προσωπικό φύλαξης οφείλει να ακολουθεί ορισµένους κανόνες για την
αποτελεσµατική άσκηση των καθηκόντων του. Οι κανόνες αυτοί απορρέουν
από το σχέδιο φύλαξης του και έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα.
Συγκεκριµένα, κάθε εργαζόµενος στην υπηρεσία φύλαξης οφείλει:
Να έχει µαζί του:
 Αντίγραφο της άδειας εργασίας,
 Ενδεικτική ταυτότητα SECURITY κατά την προσέλευση στο χώρο
εργασίας για την ανάληψη των καθηκόντων του.
 Ασύρµατο φορτισµένο.
 Άδεια οδήγησης
 Να φοράει σύµφωνα µε το νόµο το αλεξίσφαιρο γιλέκο.
 Να φοράει την εγκεκριµένη στολή της εταιρείας.
 Να κάνει ανάληψη βάρδιας τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την ώρα έναρξης
και να αποχωρεί 5 λεπτά µετά τη λήξη της ώστε να υπάρχει χρόνος για
ενηµέρωση του επόπτη της εταιρείας και συµπλήρωση του εντύπου αναφοράς.
 Να διατηρεί σε άριστη κατάσταση τα υλικά που χρησιµοποιούνται στη
φύλαξη (φακός, ασύρµατος, αδιάβροχο, τζάκετ)
 Να µην κάνει χρήση αλκοολούχων ποτών ή άλλων ουσιών που µπορεί
να επηρεάσουν την εκτέλεση των καθηκόντων του
 
Να µην εκτελεί οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, που δεν
σχετίζεται µε την εκτέλεση των καθηκόντων του κατά τη διάρκεια της
υπηρεσίας.

Να χρησιµοποιεί τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας (οχήµατα
.τηλεφωνικές συσκευές) αποκλειστικά για υπηρεσιακούς λόγους.


Να συµπεριφέρεται αυστηρά υπηρεσιακά και µε ευπρέπεια


Να τηρεί εχέµυθη στάση σε ότι σχετίζεται µε την εκτέλεση των
καθηκόντων του

Να συνεργάζεται µε τις κρατικές αρχές (Αστυνοµία , Ε.Κ.Α.Β.,
Πυροσβεστική κλπ.)

Να επικοινωνεί µε το Γραφείο Ασφάλειας-Φύλαξης για θέµατα
υπηρεσιακά και για θέµατα που σχετίζονται µε τα καθήκοντα και τις
υποχρεώσεις του.

Να µη φέρει ή χρησιµοποιεί οποιουδήποτε είδους οπλισµό
(χειροπέδες, σπρέι, γκλοµπ κλπ.)


Να φροντίζει να ενηµερώνεται για το πρόγραµµα των βαρδιών

Άρθρο 6°
Συµπληρωµατικά καθήκοντα προσωπικού φύλαξης - Κυρώσεις
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Οι µονάδες: φύλαξης θα πρέπει επιπροσθέτως:
1. Να συµπράττουν, πάντα µε την παρουσία και υπό την ευθύνη των
αστυνοµικών οργάνων, σε περιοδικούς και δειγµατοληπτικούς ελέγχους
οχηµάτων που εξέρχονται από το ∆ήµο σε οποιονδήποτε και αν
ανήκουν, µε σκοπό να διαπιστωθούν απόπειρες παράνοµης
δραστηριότητας.
2. Σε συνεννόηση πάντοτε µε τη ∆ιοίκηση του ∆ήµου (∆ήµαρχο ή, κατά
περίπτωση, Αντιδήµαρχο), να επιδιώκουν την από τα παριστάµενα
αστυνοµικά όργανα δίωξη των παρανοµούντων ή όσων αποπειρώνται
να παρανοµήσουν.
Κυρώσεις Φύλακα Ασφαλείας
Για την αποτελεσµατική παροχή των υπηρεσιών ασφάλειας και φύλαξης
στο ∆ήµο κρίνεται αναγκαία η διεξανωνή εφόδων ώστε να διασφαλίζεται η
τήρηση των κανονισµών και προδιαγραφών των παρεχόµενων υπηρεσιών. Σε
περίπτωση που διαπιστωθεί πληµµελής άσκηση καθηκόντων θα επιβάλλονται
κυρώσεις .
1.

Άρθρο 7°
Προσωπικό - Εξοπλισµός - Εποπτεία
Με βάση τα αναφερόµενα στο άρθρο 5° σχετικά µε τις µονάδες φύλαξης (Μ.Φ.)
ανά βάρδια και µε δεδοµένο ότι κάθε µονάδα φύλαξης περιλαµβάνει ένα (1)
άτοµο, προκύπτουν τα παρακάτω σε σχέση µε το απασχολούµενο προσωπικό:
Καθ’όλη τη διάρκεια του οκταώρου θα απασχολούνται συνολικά δέκα (10)
οδηγοί-φύλακες από τους οποίους ο ένας (1) υπεύθυνος βάρδιας.
Το προσωπικό θα είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο ώστε να εργάζεται
αποτελεσµατικά, τηρώντας τη νοµοθεσία και σε συνεργασία πάντοτε µε τις
αστυνοµικές αρχές για την περιφρούρηση του ∆ήµου.
Οι φύλακες θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τον παρακάτω εξοπλισµό:

Κάθε (Μ.Φ.) επιβαίνει σε ειδικό όχηµα περιπολίας τουλάχιστον 1000
κυβικών.

Η διαθεσιµότητα και ετοιµότητα χρήσης των αυτοκινήτων είναι
σηµαντικότατος παράγοντας αποτελεσµατικής δράσης των οµάδων. Ο
ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίζει την άµεση αντικατάσταση του αυτοκινήτου
της Μ.Φ. εντός δύο ωρών, σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε αιτία (π.χ.
βανδαλισµός) ακινητοποίησης ενός αυτοκινήτου.


Ειδικό φακό περιπολίας



Ασύρµατη επικοινωνία



Εταιρική κινητή τηλεφωνία


Ηλεκτρονική
περιπολιών).

σηµειακή

αναγνώριση

(συσκευή

καταγραφής

πεζών
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Πλήρη σύνολο αντιπυρικής προστασίας µε πυροσβεστήρες ξηράς
κόνεως 15Kg εντός των οχηµάτων περιπολίας.


Φωσφορίζον γιλέκο



Κώνους



Αλυσίδες



Σκαπανικά µέσα (φτυάρια, άµµος, αλάτι).

Εποπτικές διαδικασίες αξιολόγησης προσωπικού.
Η συνεχής αναβάθµιση και βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών φύλαξης
προϋποθέτει συστηµατικό έλεγχο και αξιολόγηση του προσωπικού φύλαξης.
Στην κατεύθυνση αυτή έχουν οριστεί οι ακόλουθες εποπτικές διαδικασίες:


Α)Σηµεία ηλεκτρονικού ελέγχου



Β)Ατοµικό φύλλο αξιολόγησης φύλακα



Γ)Έντυπο αξιολόγησης παρεχόµενων υπηρεσιών φύλαξης.


Άρθρο 8° ∆ιάρκεια εργασιών
Οι υπηρεσίες φύλαξης αφορούν την χρονική περίοδο ενός (1) έτους , από την
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης ,για τους τοµείς ευθύνης περιπόλων
όπως αναφέρονται στο άρθρο 3ο.
Άρθρο 9°
Οχήµατα - Εξοπλισµός
Θα χρησιµοποιηθούν δέκα (10) περιπολικά οχήµατα της εταιρείας και Θα
υπάρχουν (2) εφεδρικά σε περίπτωση βλάβης και θα καλύπτουν την οκτάωρη
βάρδια. Θα φέρουν τα διακριτικά σήµατα της εταιρείας και φωτεινή σήµανση
στην οροφή, βάσει της νοµοθεσίας, καθώς και τα στοιχεία του ∆ήµου δηλαδή
«∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ».
Άρθρο 10ο
Απαιτήσεις από τους συµµετέχοντες
•
Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 13
της παρούσας διακήρυξης.
•
Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου
τριµήνου (πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών) ή ελλείψει
αυτού, ισότιµο έγγραφο εκδιδόµενο από δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας
καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας, βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου. Υπόχρεοι
για την προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι στην περίπτωση διαγωνιζόµενης
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Ο.Ε. και Ε.Ε. οι οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές, στην περίπτωση της ΕΠΕ
οι διαχειριστές, στην περίπτωση της Α.Ε. ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων
Σύµβουλος και σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι
εκπρόσωποί του. Η νόµιµη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της
εταιρίας.
•
Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής, έκδοσης
τουλάχιστον του τελευταίου εξαµήνου, πριν την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής προσφορών, από τα οποία να προκύπτει ότι:
•
∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων,
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση
που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές
νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (όπως συνδιαλλαγή του άρθρου 99 του
Ν.3588/2007).
•
∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, ή έκδοσης απόφασης
αναγκαστικής εκκαθάρισης, ή αναγκαστικής διαχείρισης, ή πτωχευτικού
συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές
νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
•
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α'75),
όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση
γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι:
1)

έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης, καθώς και των συναφών
µε αυτή διατάξεων των κείµενων νόµων και αποδέχονται αυτούς πλήρως και
ανεπιφυλάκτως.

2)

δεν έχουν διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα.
•
Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς.
•
Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήµεροι ως
προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία υποβολής της
προσφοράς.
•
Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου, µε
πιστοποίηση εγγραφής για το συγκεκριµένο επάγγελµα ή βεβαίωση άσκησης
επαγγέλµατος από δηµόσια αρχή, που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες,
πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και θα καλύπτει την
άσκηση των δραστηριοτήτων κατά το ως προς αναφορά έτος.
•
Άδεια Λειτουργίας του Ν.2518/97 σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία υποβολής
της προσφοράς.
•

Άδεια εγκεκριµένης στολής από το Γ.Ε.Ε.Θ.Α.

•
Κατάλογο – πελατολόγιο, όπου ο προσφέρων έχει πραγµατοποιήσει
συναφές έργο ο οποίος να συνοδεύεται από αναλυτική περιγραφή των
συµβάσεων. Ο προσφέρων θα πρέπει να έχει εκτελέσει την τελευταία
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πενταετία, τουλάχιστον µία (1) ετήσια σύµβαση µε σχετικό συναφές έργο.
Συναφές έργο θεωρείται ένα έργο όταν έχει ίσο ή µεγαλύτερο προϋπολογισµό
µε τον προκηρυσσόµενο και έχει σαν φυσικό αντικείµενο την παροχή
υπηρεσιών φύλαξης κτηριακών εγκαταστάσεων.
Ο κατάλογος θα έχει την ακόλουθη µορφή:

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΦΟΡΕΑ
(ΠΕΛΑΤΗ)

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ΑΠΟ - ΕΩΣ)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΛΗΘΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ως αποδεικτικό εµπειρίας ορίζονται τα αντίγραφα των σχετικών συµβάσεων.
•
Βεβαίωση αυτοψίας των κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του ∆ήµου
∆ιονύσου, η οποία χορηγείται από τον ∆ήµο ∆ιονύσου.
•
Πιστοποιητικό ποιότητας για την παροχή υπηρεσιών ISO 9001:2008 και
ΕΛΟΤ 18001:2008 που αφορά το σύστηµα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας
στην εργασία της εταιρείας.
•
Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικό ασφαλιστικής
κάλυψης επαγγελµατικών κινδύνων µιας τουλάχιστον τράπεζας ή ενός άλλου
χρηµατοπιστωτικού οργανισµού µε την οποία θα πιστοποιείται η πιστοληπτική
ικανότητα της επιχείρησής τους στην οποία να αναφέρονται ότι:
Α) Η Τράπεζά µας έχει εγκρίνει µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχει
καθορίσει και έχουν γνωστοποιηθεί στην εταιρία, πιστοδοτικά όρια για
χρηµατοδοτήσεις συνολικού ποσού €
Β) Αναφορικά µε τον ανωτέρω ∆ιαγωνισµό στον οποίο πρόκειται να
συµµετάσχετε, η Τράπεζά µας προτίθεται να εξετάσει οιοδήποτε αίτηµα
χρηµατοδότησης σύµφωνα µε το ύψος της σύµβασης µε βάση τα Τραπεζικά
κριτήρια, τους ισχύοντες νοµισµατοπιστωτικούς κανόνες, την οικονοµική
κατάσταση και τις προοπτικές της εταιρίας κατά τον χρόνο υποβολής του.
•
Πιστοποιητικό ασφάλισης γενικής και επαγγελµατικής αστικής ευθύνης
προς τρίτους το οποιο και θα περιλαµβάνει ασφάλιση σωµατικών βλαβών,
ορίου τουλάχιστον 500.000,00 €, υλικών ζηµιών, ορίου τουλάχιστον 500.000,00
€, οµαδικό, ορίου τουλάχιστον 1.000.000,00€ και ανώτατο, ορίου τουλάχιστον
2.000.000,00€
•
Ισολογισµούς ή αποσπάσµατα ισολογισµών, στην περίπτωση που η
δηµοσίευση των ισολογισµών απαιτείται από τη νοµοθεσία της χώρας όπου
είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, κατά τρεις (3) προηγούµενες του
έτους διενέργειας του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις.
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•
Να εµφανίζει κύκλο εργασιών σε κάθε µια εκ των τριών τελευταίων
χρήσεων τουλάχιστον ίσο ή µεγαλύτερο του προϋπολογισµού του υπό ανάθεση
Έργου.
•
Αντίγραφο Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών από την ∆.Ο.Υ στην οποία
υπάγεται η επιχείρηση, από την οποία θα προκύπτει η κατ' ελάχιστον τριετής
λειτουργία της.
•
Κατάσταση στην οποία θα εµφανίζεται ο αριθµός των εργαζοµένων στην
επιχείρηση.
•
Αποδεικτικό ότι ο ανάδοχος έχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής
παρακολούθησης και ελέγχου των φυλάκων και των Patrol σε πραγµατικό
χρόνο. Ως αποδεικτικά στοιχεία, ορίζονται οι εκτυπώσεις µιας εβδοµάδας του
ιστορικού κίνησης των οχηµάτων και της παρακολούθησης των φυλάκων, σε
χρονικό διάστηµα τριών µηνών πριν τη διενέργεια του διαγωνισµού.
•
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ A ’75),
όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραµµένη ψηφιακό, χωρίς να απαιτείται θεώρηση
γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι:
1. θα παρέχεται η δυνατότητα αποµακρυσµένου ελέγχου από
αρµόδιο άτοµο του ∆ήµου, των εποχούµενων περιπολιών
(Patrol) κατά τη διάρκεια της περιπολίας τους και των περιπολιών
ελέγχου των φυλάκων κατά τη διάρκεια των βαρδιών τους. θα
λαµβάνονται πληροφορίες σχετικά µε την ακριβή θέση των
οχηµάτων και των σηµείων ελέγχου που πραγµατοποιούν οι
φύλακες σε πραγµατικό χρόνο.

•
Βιογραφικά των φυλάκων που θα στελεχώσουν το έργο από τα οποία να
προκύπτει ότι η ηλικία τους είναι άνω των 25 ετών και διαθέτουν επαγγελµατική
επάρκεια (πιστοποιητικό ΚΕΜΕΑ).
•
Κατάλογο σχετικά µε τα µηχανήµατα, τις εγκαταστάσεις, τον τεχνικό
εξοπλισµό και τα περιπολικά αυτοκίνητα που θα διαθέσει για την εκτέλεση της
σύµβασης. Ειδικότερα, για τα περιπολικά οχήµατα, που θα χρησιµοποιηθούν
θα πρέπει να κατατεθούν αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας αυτών τα οποία
και θα έχουν συντηρηθεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών
τους (προσκόµιση υπεύθυνης δήλωσης, ψηφιακά υπογεγραµµένης, ότι
εφόσον µειοδότησουν και προκειµένου για την υπογραφή της σύµβασης θα
προσκοµίσουν τα ανάλογα αποδεικτικά έγγραφα). . Σε περίπτωση που ο
συµµετέχων δεν διαθέτει περιπολικά οχήµατα, αντίγραφο προσφοράς µε την
εταιρεία που θα τα µισθώσει, αναγράφοντας τον όρο σχετικά µε την ηµεροµηνία
έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας.
Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για τον τρόπο µε τον οποίο ο
23.
διαγωνιζόµενος σκοπεύει να προσεγγίσει την εκτέλεση του συνολικού έργου
φύλαξης. Το επιχειρησιακό σχέδιο θα πρέπει επικεντρώνεται στην περιγραφή
της µεθοδολογίας υλοποίησης για την επιτυχή εκτέλεσή του καθώς τους
τρόπους και τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν για την έγκριση των όρων της
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διακήρυξης του ηλεκτρονικού διεθνούς δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού, τους
οποίους συνέταξε το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου.
Ο εν λόγω διαγωνισµός σύµφωνα µε το Π.∆.60/2007, θα διεξαχθεί σε 40
ηµέρες από την τελευταία δηµοσίευση
2. για την έγκριση της δαπάνης «υπηρεσίας φύλαξης κτιρίων,
εγκαταστάσεων και χώρων του ∆ήµου» και τη διάθεση πίστωσης
συνολικού ποσού 450.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 10.6278.0002 µε τίτλο
«Υπηρεσία φύλαξης κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του ∆ήµου» και
την εξόφληση των σχετικής δαπάνης (ΠΑΥ ……./2016).

Η Οικονοµική Επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.
τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και 209 «Προµήθειες-ΥπηρεσίεςΜελέτες» του Ν.3463/06,
γ). τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες & την
εγκύκλιο 30/19664/20.4.11,
 δ) την 52/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
 Την αριθ. 753/2016 ΠΑΥ.
 Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 4 ΥΠΕΡ και 1 ΛΕΥΚΗ
Μειοψηφούσης της ∆Σ κ. Μαγίνα Στέλλλας-Σοφίας η οποία δήλωσε λευκή
ψήφο για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή της και αναλυτικά
καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά.
1. Εγκρίνει την τεχνική έκθεση µε τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης κτιρίων,
εγκαταστάσεων και χώρων του ∆ήµου», ενδεικτικού προϋπολογισµού
450.000,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου όλων των επιβαρύνσεων.
2. Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης του σχετικού διαγωνισµού, ως
κατωτέρω:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
…./07/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ∆ιάκου
Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες:Χαράλαµπος Μυλωνάς
ΤΗΛ.: 2132030623
FAX.: 2132030630
e-mail: milonas@dionysos.gr

Άγιος Στέφανος,
Αριθ. Πρωτ :
Αρ. Απόφ. ∆ηµάρχου:
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
«∆ΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ, άρθ. 21 παρ.11 του ν.3731/2008».

Ο ∆ήµαρχος ∆ιονύσου
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α).
Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114
A).
Τις διατάξεις του Π.∆.60/2007 (ΦΕΚ 64 Α) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας
στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ/31-3-2004 «περί συντονισµού των διαδικασιών
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως
τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2005/51 ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75 ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005.
Τις διατάξεις του Π.∆. 28/80 (ΦΕΚ 11 Α) «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και της σχετικής ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. 2037/ΕΓΚ.2/111- 07.
Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
Τις διατάξεις του Ν.2741/99 (ΦΕΚ 199 Α) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες
ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις».
Τις διατάξεις του Ν.3310/05 (ΦΕΚ 30 Α) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας
και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του Ν.3414/05 (ΦΕΚ 279 Α)
«Τροποποίηση του ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων».
Τις διατάξεις του Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45 Α) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής
∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις».
Τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 1 του Ν.3863/2010 «Νέο ασφαλιστικό σύστηµα και
συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως αυτή αντικαταστάθηκε
από την παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 4144/2013.
Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις,
όπως ισχύει.
Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ΣυµβάσεωνΑντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
Τις διατάξεις της παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής
των νόµων 4046/2012,4093/2012 και 4127/2013» σχετικά µε «Προσαρµογή της
ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/07 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την
καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»
Τις διατάξεις της παρ. Ι∆.3 του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α) «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του.

ΑΔΑ: 73Γ6Ω93-ΡΘΝ

ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013¬2016»
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Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α) «Περί καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων
του ∆ηµοσίου».
Τις διατάξεις του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α) «Περί δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη
δηµοσίων συµβάσεων».
Τις διατάξεις του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του
Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α).
Τις διατάξεις του Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74 Α) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση
∆ιατάξεων του Π.∆.318/1992 και λοιπές ρυθµίσεις».
Τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4281/2014 ((ΦΕΚ 160 Α) «Μέτρα στήριξης και
ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και
άλλες διατάξεις».
Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677 Β) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
Την µε αριθµ. πρωτ. Π1/542/4.3.2014 εγκύκλιο µε θέµα «Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)» (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5).
Την υπ' αριθµ…………….. απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η
εκτέλεση παροχής της υπηρεσίας: «∆απάνες Φύλαξης Κτιρίων (άρθρο 21 παρ. 11 του Ν.
3731/2008)», µε τη διαδικασία του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισµού
(Α∆Α:………………………….).
Της από ............................µελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου.
Την υπ' αριθµ…………………….. απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του ηλεκτρονικού
διεθνούς δηµοσίου ανοικτού διαγωνισµού για την παροχή της ως άνω υπηρεσίας
(Α∆Α:…………………………).
Την υπ' αριθ……………………. απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία
συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων διαγωνισµών
καθώς και αξιολόγησης προσφορών για τις απευθείας αναθέσεις παροχής υπηρεσιών για τις
ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, για το έτος 2016 (Α∆Α:
………………………….).
∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ηλεκτρονικό διεθνή δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό για την παροχή της υπηρεσίας: «∆απάνες
Φύλαξης Κτηρίων (άρθ. 21 παρ. 11 του Ν. 3731/2008» [CPV: 79713000-5], για τα
οικονοµικά έτη 2016-2017, προϋπολογισµού 450.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
24%, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, µε τους κατωτέρω όρους:
Άρθρο 1
Ισχύουσες διατάξεις
Για την διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας
ισχύουν:
Οι διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α).
Οι σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α).
Οι διατάξεις του Π.∆.60/2007 (ΦΕΚ 64 Α) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις
διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ/31-3-2004 «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων, έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την
οδηγία 2005/51 ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005.
Οι διατάξεις του Π.∆. 28/80 (ΦΕΚ 11 Α) «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και της σχετικής ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. 2037/ΕΓΚ.2/11-1-07.
Οι διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
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Οι διατάξεις του Ν.2741/99 (ΦΕΚ 199 Α) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες
ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις».
Οι διατάξεις του Ν.3310/05 (ΦΕΚ 30 Α) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως
τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του Ν.3414/05 (ΦΕΚ 279 Α) «Τροποποίηση του ν.
3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων».
Οι διατάξεις του Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45 Α) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και
άλλες διατάξεις».
Οι διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 1 του Ν.3863/2010 «Νέο ασφαλιστικό σύστηµα και
συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως αυτήαντικαταστάθηκε από την
παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 4144/2013.
Οι διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
Οι διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συµβάσεων- Αντικατάσταση
του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)- Προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
Οι διατάξεις της παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των
νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» σχετικά µε «Προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/07 της 16ης Φεβρουάριου 2011 για την καταπολέµηση των
καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές».
Οι διατάξεις της παρ. Ι∆.3 του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α) «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν.
4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016».
Οι διατάξεις του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α) «Περί καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων
του ∆ηµοσίου».
Οι διατάξεις του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α) «Περί δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη
δηµοσίων συµβάσεων».
Οι διατάξεις του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του
Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α).
Οι διατάξεις του Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74 Α) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα- Τροποποίηση
∆ιατάξεων του Π.∆.318/1992 και λοιπές ρυθµίσεις».
Οι διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4281/2014 ((ΦΕΚ 160 Α) «Μέτρα στήριξης και
ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και
άλλες διατάξεις».
Η Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677 Β) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
Η µε αριθ. πρωτ. Π1/542/4.3.2014 εγκύκλιος µε θέµα «Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)» (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5).

Άρθρο2
Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση
Η δαπάνη για την παροχή της υπηρεσίας: «∆απάνες Φύλαξης Κτηρίων (άρθ. 21 παρ. 11 του
Ν. 3731/2008» έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των 450.000 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
24%.
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Θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους του ∆ήµου ∆ιονύσου, θα βαρύνει δε πιστώσεις οι
οποίες θα εγγραφούν στον προϋπολογισµό του ∆ήµου των οικονοµικών ετών 2016-2017.
Άρθρο 3
Σύστηµα ∆ιαγωνισµού
Τρόπος -Χρόνος Υποβολής Προσφορών
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από προθεσµία τουλάχιστον 40 ηµερών από
την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισµού στην Ευρωπαϊκή Ένωση για
δηµοσίευση, διότι θα αποσταλεί ηλεκτρονικά σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 32 παρ.5
του Π.∆.60/07 και διότι για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισµού θα παρέχεται ελεύθερη και
πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ήµου, από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
της προκήρυξης στην επίσηµη εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 30 παρ.3 & άρθρο
32 παρ.5 και 6 του Π.∆. 60/07).
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο
άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» και στο Π.∆.60/07.
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :
Η ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: __/__/____
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 29/07/2016
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 12/09/2016 και
ώρα 15:00
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π12390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
Πληροφορίες σχετικά µε τους όρους του ∆ιαγωνισµού: κος Χαράλαµπος Μυλωνάς, e-mail:
milonas@dionysos.gr
Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συµµετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό:
Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και να εγγράφουν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής:
Οι οικονοµικοί φορείς, αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας συστήµατος και από τον σύνδεσµο
«Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες
πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούµενοι ως εξής:
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Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που
αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXIS Net της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών
Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα
Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής
∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.
Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν
διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους
συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και
ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα.
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα
Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής
∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.
Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική.
είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην
ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις
έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX
Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύµφωνα µε τους
προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία
να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο,
προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή του και σε
έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην Αναθέτουσα Αρχή.
Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω της
διαδικτυακής πύλης του Συστήµατος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.
Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο
υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος
χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του.
Άρθρο 4
∆ιάθεση τευχών- ∆ιευκρινίσεις επί των τευχών του ∆ιαγωνισµού- Γνώση συνθηκών και
υποχρέωση επίσκεψης:
∆ιάθεση τευχών
Ο ∆ιαγωνισµός δηµοσιοποιείται ηλεκτρονικά µε την ανάρτηση της ∆ιακήρυξης στη
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.).
Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων τα τεύχη της παρούσας διακήρυξης θα βρίσκονται
αναρτηµένα και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου στη διεύθυνση: www.dionysos.gr
Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα να αποσταλούν µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στους
ενδιαφεροµένους, κατόπιν επικοινωνίας µε το Τµήµα Προµηθειών στο e-mail:
milonas@dionysos.gr
∆ιευκρινίσεις επί των τευχών του ∆ιαγωνισµού
Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται µόνο από
εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από
αίτησή τους. Τα αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό
αρχείο σε µορφή αρχείου pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει
να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε

Σελίδα 29 από 60

ΑΔΑ: 73Γ6Ω93-ΡΘΝ

µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά
υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται.
Επισηµαίνεται ότι τα αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών και διευκρινίσεων
για το περιεχόµενο της ∆ιακήρυξης µπορούν να υποβληθούν µέχρι και την 10η ηµέρα πριν
από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των Προσφορών, δηλαδή µέχρι τις 02/09/2016
και ώρα 17.00. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει σε όλες µαζί τις διευκρινίσεις που θα
ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήµατος το αργότερο µέχρι 6 ηµερολογιακές ηµέρες πριν
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των Προσφορών ηλεκτρονικά, δηλαδή µέχρι τις
5/09/2016 στο δικτυακό τόπο του ∆ιαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
Οι Υποψήφιοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται απαντήσεις προφορικές ή διευκρινίσεις της
Αναθέτουσας Αρχής.
Μετά την υποβολή και αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινήσεις, τροποποιήσεις ή
αποκρούσεις όρων της ∆ιακήρυξης, δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Γνώση συνθηκών και υποχρέωση επίσκεψης
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να επισκεφθούν τους χώρους στους οποίους θα παρέχονται οι
υπηρεσίες φύλαξης προκειµένου να αποκτήσουν ιδία αντίληψη του έργου ώστε να είναι σε
θέση να καταρτίσουν σχετικό επιχειρησιακό σχέδιο.
Στις __/__/____ και ώρα 9:00 π.µ., θα πραγµατοποιηθεί από αρµόδιο υπάλληλο του ∆ήµου,
επιτόπια επίσκεψη στους χώρους στους οποίους θα παρέχονται οι υπηρεσίες φύλαξης.
Όποιος επιθυµεί να παραστεί, ενηµερώνει εγγράφως την Υπηρεσία του ∆ήµου µέχρι τις
__/__/____ (αρµόδιος υπάλληλος: κ. Χαράλαµπος Μυλωνάς, e-mail: milonas@dionysos.gr ).
Η ως άνω επίσκεψη θα πρέπει να βεβαιωθεί µε έγγραφο του ∆ήµου το οποίο και θα
περιληφθεί επί ποινή αποκλεισµού, στον (υπο)φάκελο των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής.
Άρθρο 5
∆ικαίωµα συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό
Για τον ανωτέρω διαγωνισµό γίνονται δεκτοί:
Φυσικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής
Νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.
Οι συµµετέχοντας πρέπει να έχουν αποδεδειγµένη ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευµένες
γνώσεις, σηµαντική και τεκµηριωµένη εµπειρία στο αντικείµενο του έργου που αποδεικνύεται
µε την υποβολή των νόµιµων δικαιολογητικών στοιχείων.
Στο διαγωνισµό δε γίνονται δεκτοί:
Όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 43 του Π∆ 60/2007, και συγκεκριµένα εάν υπάρχει
οριστική καταδικαστική απόφαση εις βάρος των προσφερόντων, για έναν ή περισσότερους
λόγους που απαριθµούνται κατωτέρω:
α) Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου,
β) ∆ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της
26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο ε3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ
του Συµβουλίου,
γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
δ) Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση από παράνοµες
δραστηριότητες.
Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από ∆ηµόσια Υπηρεσία ή Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου
∆ικαίου γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές υποχρεώσεις τους.

Σελίδα 30 από 60

ΑΔΑ: 73Γ6Ω93-ΡΘΝ

Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα που αφορά στην επαγγελµατική διαγωγή τους (π.χ.
υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία) βάσει
απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου.
Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα που µπορεί να διαπιστωθεί µε
οποιοδήποτε µέσο από την Αναθέτουσα Αρχή.
Όσοι τελούν υπό πτώχευση, ή εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Όσοι τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση
ή έκδοσης απόφασης για εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση, ή πτωχευτικό συµβιβασµό,
ή οποιαδήποτε ανάλογη διαδικασία.
Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας, όπου είναι εγκατεστηµένοι ή
σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία.
Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά µε την πληρωµή των φόρων και
τελών σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία.
Όσοι προσκοµίσουν ψευδείς δηλώσεις.
Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω
κυρώσεις.
Άρθρο 6
Τρόπος υποβολής Προσφορών
Ο ∆ιαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί ηλεκτρονικά µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr.
Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στο ∆ιαγωνισµό, πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά
προσφορά στην ως άνω δικτυακή πύλη, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που
ορίζει η παρούσα ∆ιακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε
τα αναφερόµενα στο ν. 4155/2013, στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 και συµπληρωµατικά
στο π.δ. 60/2007, συνοδευόµενη από τα δικαιολογητικά και εν γένει στοιχεία που
απαιτούνται, εφόσον πρώτα εξασφαλίσουν τη σχετική πιστοποίηση που προβλέπεται στο
άρθρο 3.2 της παρούσας.
Αλλοδαποί οι οποίοι ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν αυτοτελώς στο ∆ιαγωνισµό
υποχρεούνται να διορίσουν εκπρόσωπο και Αντίκλητο στην Ελλάδα, προκειµένου να
υποβάλει την προσφορά τους, να δέχεται τυχόν αλληλογραφία µε τον ∆ήµο και γενικά να
εκπροσωπεί τον υποψήφιο στις σχέσεις του µε τον ∆ήµο. Ο εκπρόσωπος και Αντίκλητος
πρέπει να υποβάλει τα σχετικά παραστατικά εκπροσώπησης.
Μετά τη λήξη της προθεσµίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών, κανένα
συµπληρωµατικό στοιχείο δεν γίνεται δεκτό για οποιοδήποτε λόγο, ακόµη και εάν υπάρχει
αίτηση έκδοσής του ή υπεύθυνη δήλωση για την προσκόµισή του. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού
δύναται, ωστόσο, να καλέσει τους Υποψηφίους να συµπληρώσουν και/ή να διευκρινίσουν τα
υποβληθέντα έγγραφα και πιστοποιητικά ηλεκτρονικά. Επισηµαίνεται ότι η συµπλήρωση και
η διευκρίνιση επιτρέπεται µόνο νια τα υποβληθέντα στοιχεία. αφού δεν επιτρέπεται η εκ των
υστέρων προσκόµιση παραληφθέντων δικαιολογητικών.
Άρθρο 7
Περιεχόµενο προσφορών
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά»
και
(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα
Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά»
υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της
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προσφοράς δικαιολογητικά. Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο
περιλαµβάνονται:
∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε
το ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:
Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 13 της παρούσας
διακήρυξης.
Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου (πριν την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών) ή ελλείψει αυτού, ισότιµο έγγραφο
εκδιδόµενο από δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου.
Υπόχρεοι για την προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι στην περίπτωση διαγωνιζόµενης Ο.Ε.
και Ε.Ε. οι οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές, στην περίπτωση της ΕΠΕ οι διαχειριστές,
στην περίπτωση της Α.Ε. ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος και σε κάθε άλλη περίπτωση
νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. Η νόµιµη εκπροσώπηση προκύπτει από το
καταστατικό της εταιρίας.
Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής, έκδοσης τουλάχιστον του
τελευταίου εξαµήνου, πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, από τα οποία
να προκύπτει ότι:
∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία
προβλεπόµενη από τις εθνικές νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (όπως συνδιαλλαγή του
άρθρου 99 του Ν.3588/2007).
∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής
εκκαθάρισης, ή αναγκαστικής διαχείρισης, ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει,
υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα
δηλώνεται ότι:
έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης, καθώς και των συναφών µε αυτή
διατάξεων των κείµενων νόµων και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
δεν έχουν διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα.
Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία
υποβολής της προσφοράς.
Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήµεροι ως προς τις
φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς.
Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου, µε πιστοποίηση εγγραφής
για το συγκεκριµένο επάγγελµα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από δηµόσια αρχή, που
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες, πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
προσφορών και θα καλύπτει την άσκηση των δραστηριοτήτων κατά το ως προς αναφορά έτος.
Άδεια Λειτουργίας του Ν.2518/97 σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς.
Άδεια εγκεκριµένης στολής από το Γ.Ε.Ε.Θ.Α.
Βεβαίωση αυτοψίας των κτηρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του ∆ήµου ∆ιονύσου, η οποία
χορηγείται από τον ∆ήµο.
Πιστοποιητικό ποιότητας για την παροχή υπηρεσιών ISO 9001:2008 και ΕΛΟΤ 18001:2008
που αφορά το σύστηµα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία της εταιρείας.
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Η οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια των διαγωνιζοµένων αποδεικνύεται µε ποινή
αποκλεισµού µε την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:
Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελµατικών
κινδύνων µιας τουλάχιστον τράπεζας ή ενός άλλου χρηµατοπιστωτικού οργανισµού µε την
οποία θα πιστοποιείται η πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησής τους στην οποία να
αναφέρονται ότι:
Α) Η Τράπεζά µας έχει εγκρίνει µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχει καθορίσει και
έχουν γνωστοποιηθεί στην εταιρία, πιστοδοτικά όρια για χρηµατοδοτήσεις συνολικού ποσού €
Β) Αναφορικά µε τον ανωτέρω ∆ιαγωνισµό στον οποίο πρόκειται να συµµετάσχετε, η
Τράπεζά µας προτίθεται να εξετάσει οιοδήποτε αίτηµα χρηµατοδότησης σύµφωνα µε το ύψος
της σύµβασης µε βάση τα Τραπεζικά κριτήρια, τους ισχύοντες νοµισµατοπιστωτικούς
κανόνες, την οικονοµική κατάσταση και τις προοπτικές της εταιρίας κατά τον χρόνο υποβολής
του.
Πιστοποιητικό ασφάλισης γενικής και επαγγελµατικής αστικής ευθύνης προς τρίτους το οποίο
και θα περιλαµβάνει ασφάλιση σωµατικών βλαβών, ορίου τουλάχιστον 500.000,00 €, υλικών
ζηµιών, ορίου τουλάχιστον 500.000,00 €, οµαδικό, ορίου τουλάχιστον 1.000.000,00€ και
ανώτατο, ορίου τουλάχιστον 2.000.000,00€
Ισολογισµούς ή αποσπάσµατα ισολογισµών, στην περίπτωση που η δηµοσίευση των
ισολογισµών απαιτείται από τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο
οικονοµικός φορέας, κατά τρεις (3) προηγούµενες του έτους διενέργειας του διαγωνισµού
οικονοµικές χρήσεις.
Να εµφανίζει κύκλο εργασιών σε κάθε µια εκ των τριών τελευταίων χρήσεων τουλάχιστον ίσο
ή µεγαλύτερο του προϋπολογισµού του υπό ανάθεση Έργου.
Τεχνική προσφορά
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρµα του
συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf,
το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του
παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.
Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (την τεχνική προσφορά του).
Επισηµαίνεται ότι στην τεχνική προσφορά, µε ποινή απόρριψης, δε θα γίνεται αναφορά σε
οικονοµικά µεγέθη-στοιχεία, τα οποία αναφέρονται µόνο στην οικονοµική προσφορά.
Ειδικότερα κάθε Υποψήφιος οφείλει εγκαίρως και προσηκόντως να υποβάλει ηλεκτρονικά
µαζί µε την προσφορά του στον (ηλεκτρονικό) φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική
Προσφορά», µε ποινή αποκλεισµού από το ∆ιαγωνισµό, τα παρακάτω στοιχεία που
τεκµηριώνουν την τεχνική ικανότητα του αναδόχου για την καλή εκτέλεση της σύµβασης:
Αντίγραφο Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών από την ∆.Ο.Υ στην οποία υπάγεται η επιχείρηση,
από την οποία θα προκύπτει η κατ' ελάχιστον τριετής λειτουργία της.
Κατάσταση στην οποία θα εµφανίζεται ο αριθµός των εργαζοµένων στην επιχείρηση.
Αποδεικτικό ότι ο ανάδοχος έχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης και ελέγχου
των φυλάκων και των Patrol σε πραγµατικό χρόνο. Ως αποδεικτικά στοιχεία, ορίζονται οι
εκτυπώσεις µιας εβδοµάδας του ιστορικού κίνησης των οχηµάτων και της παρακολούθησης
των φυλάκων, σε χρονικό διάστηµα τριών µηνών πριν τη διενέργεια του διαγωνισµού.
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Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ A ’75), όπως εκάστοτε
ισχύει, υπογεγραµµένη ψηφιακό, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην
οποία θα δηλώνεται ότι:
θα παρέχεται η δυνατότητα αποµακρυσµένου ελέγχου από αρµόδιο άτοµο του ∆ήµου, των
εποχούµενων περιπολιών (Patrol) κατά τη διάρκεια της περιπολίας τους και των περιπολιών
ελέγχου των φυλάκων κατά τη διάρκεια των βαρδιών τους. θα λαµβάνονται πληροφορίες
σχετικά µε την ακριβή θέση των οχηµάτων και των σηµείων ελέγχου που πραγµατοποιούν οι
φύλακες σε πραγµατικό χρόνο.
Βιογραφικά των φυλάκων που θα στελεχώσουν το έργο από τα οποία να προκύπτει ότι η
ηλικία τους είναι άνω των 25 ετών και διαθέτουν επαγγελµατική επάρκεια (πιστοποιητικό
ΚΕΜΕΑ)
Κατάλογο σχετικά µε τα µηχανήµατα, τις εγκαταστάσεις, τον τεχνικό εξοπλισµό και τα
περιπολικά αυτοκίνητα που θα διαθέσει για την εκτέλεση της σύµβασης. Ειδικότερα, για τα
περιπολικά οχήµατα, που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να κατατεθούν αντίγραφα των
αδειών κυκλοφορίας αυτών τα οποία και θα έχουν συντηρηθεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές
των κατασκευαστών τους (προσκόµιση υπεύθυνης δήλωσης, ψηφιακά υπογεγραµµένης, ότι
εφόσον µειοδότησουν και προκειµένου για την υπογραφή της σύµβασης θα προσκοµίσουν τα
ανάλογα αποδεικτικά έγγραφα). . Σε περίπτωση που ο συµµετέχων δεν διαθέτει περιπολικά
οχήµατα, αντίγραφο προσφοράς µε την εταιρεία που θα τα µισθώσει, αναγράφοντας τον όρο
σχετικά µε την ηµεροµηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας.
Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για τον τρόπο µε τον οποίο ο διαγωνιζόµενος σκοπεύει να
προσεγγίσει την εκτέλεση του συνολικού έργου φύλαξης. Το επιχειρησιακό σχέδιο θα πρέπει
επικεντρώνεται στην περιγραφή της µεθοδολογίας υλοποίησης για την επιτυχή εκτέλεσή του
καθώς τους τρόπους και τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν για την έγκριση των όρων της
διακήρυξης του ηλεκτρονικού διεθνούς δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού, τους οποίους
συνέταξε το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου.
Κατάλογο – πελατολόγιο, όπου ο προσφέρων έχει πραγµατοποιήσει συναφές έργο ο οποίος να
συνοδεύεται από αναλυτική περιγραφή των συµβάσεων. Ο προσφέρων θα πρέπει να έχει
εκτελέσει την τελευταία πενταετία, τουλάχιστον µία (1) ετήσια συµβάση µε σχετικό συναφές
έργο. Συναφές έργο θεωρείται ένα έργο όταν έχει ίσο ή µεγαλύτερο προϋπολογισµό µε τον
προκηρυσσόµενο και έχει σαν φυσικό αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτηριακών
εγκαταστάσεων.
Ο κατάλογος θα έχει την ακόλουθη µορφή:
ΕΠΩΝΥΜ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝ
ΙΑ
Σ
Ο
Α/Α ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ
(ΠΕΛΑΤΗ ΗΣ (ΑΠΟ - ΝΩΝ
)
ΕΩΣ)
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΤΗΣΙΑ
ΑΞΙΑ
ΣΥΜΒΑΣ
ΗΣ

ΠΛΗΘΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕ
ΝΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Επισηµαίνονται τα εξής:
Η υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών για τη συµµετοχή σε ηλεκτρονικό διαγωνισµό
και µέχρι τη σύναψη της σύµβασης γίνεται σε στάδια, σε χρόνο και µε τρόπο, όπως αυτά
ορίζονται στην περ. β της παρ. 2 και στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013, στις
διατάξεις της κατά περίπτωση κείµενης νοµοθεσίας κατά το µέρος που αυτές δεν έρχονται σε
αντίθεση µε τις διατάξεις του ως άνω νόµου, στις διατάξεις του άρθρ. 11 της ΥΑ
Π1/2390/16.10.2013 και στην παρούσα ∆ιακήρυξη.
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Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
Επιπλέον, πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία σύνταξης από την ηµεροµηνία τελευταίας
δηµοσίευσης στον τύπο έως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά
συµµετοχής-τεχνική προσφορά» υποβάλλονται από τους υποψήφιους αναδόχους ηλεκτρονικά
σε µορφή αρχείου pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτούς εντός τριών (3)
εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. ∆ιευκρινίζεται ότι τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκοµισθούν στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου εντός της
ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας (µε διαβιβαστικό στο εξωτερικό µέρος του Φακέλου
όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά) είναι τα δικαιολογητικά
και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τους ίδιους και κατά συνέπεια δεν φέρουν
την ψηφιακή τους υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συµµετοχής και
τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν στον διαγωνισµό θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή
ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή ακριβών αντιγράφων τους, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/26-03-2014 (πλην της εγγυητικής
επιστολής συµµετοχής, η οποία πρέπει να κατατεθεί σε πρωτότυπο).
Κάθε έλλειψη δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί µετά από το άνοιγµα της προσφοράς
εκάστου Υποψηφίου Αναδόχου, θα συνεπάγεται τον αποκλεισµό του.
Η Επιτροπή αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την Αναθέτουσα
Αρχή του ∆ιαγωνισµού έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν συµπληρωµατικές διευκρινίσεις για
τυχόν ελλείψεις επί των ήδη νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, πλην
της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής. Στην περίπτωση αυτή, οι Υποψήφιοι υποχρεούνται να
υποβάλουν ηλεκτρονικά τα διευκρινιστικά στοιχεία εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από
την σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση.
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τους υποψηφίους αναδόχους σηµαίνονται από αυτούς
µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς τους που
έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα.
Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από δηµόσια αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα ανωτέρω
έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις, αυτά
δύνανται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου. Εάν στη χώρα αυτή δεν
προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού
οργανισµού της χώρας εγκατάστασης του Υποψηφίου. Στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση
πρέπει να δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα
και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι προαναφερόµενες νοµικές
καταστάσεις.
Όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση
που πρόκειται για πιστοποιητικά-έγγραφα σε ξένη γλώσσα θα πρέπει αυτά να συνοδεύονται
από µετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, από επίσηµη µεταφραστική αρχή και να φέρουν την
σφραγίδα APOSTILLE όπου αυτό είναι απαραίτητο, µε βάση την κείµενη νοµοθεσία.
∆άνεια Εµπειρία Τεχνοοικονοµικής Επάρκειας :
∆ιευκρινίζεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 47 παρ. 2 και 3 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, ένας
οικονοµικός φορέας (διαγωνιζόµενος) µπορεί ενδεχοµένως για τη συγκεκριµένη σύµβαση να
επικαλεστεί την ικανότητα, την εµπειρία και όλους τους χρηαµτοοικονοµικούς πόρους και
τχεχνικούς πόρους άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών του µ' αυτές.
Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να αποδείξει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή
του τους αναγκαίους πόρους µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων αυτών.
Η σχετική δέσµευση αποδεικνύεται µε την προσκόµιση υπεύθυνης δήλωσης (άρθρο 8 του
Ν.1599/1986) του οικονοµικού φορέα που θα παράσχει τη δάνεια εµπειρία, µε βεβαιωµένο το
γνήσιο της υπογραφής, διά της οποίας οι άλλοι φορείς, στις δυνατότητες των οποίων
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στηρίζεται ο διαγωνιζόµενος, θα δεσµεύονται να παράσχουν τους αναγκαίους πόρους
(εµπειρία, τεχνική ικανότητα, πόροι κτλ) για την εκτέλεση της σύµβασης. Επιπροσθέτως
πρέπει να κατατεθεί και η άδεια λειτουργίας του άλλου φορέα καθώς και πιστοποιητικό ISO
9001:2008 και ΕΛΟΤ 18001:2008 που αφορά το σύστηµα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας
στην εργασία της εταιρείας.
Υπό τις ίδιες συνθήκες, µία ένωση/κοινοπραξία που υποβάλλει προσφορά µπορεί να
στηρίζεται στις δυνατότητες των µετεχόντων στην ένωση/κοινοπραξία ή άλλων φορέων.
Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική
προσφορά του προσφέροντα.
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο
«Οικονοµική Προσφορά».
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε
µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα
στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του
παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε
αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Οι Υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά οικονοµική προσφορά για την υλοποίηση
του συνόλου των υπηρεσιών του παρόντος ∆ιαγωνισµού, η οποία θα αποτελεί και τη
Συνολική Αµοιβή του Αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών του στην Αναθέτουσα Αρχή.
Στην οικονοµική προσφορά οι υποψήφιοι υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισµού να
εξειδικεύσουν τα παρακάτω στοιχεία ξεχωριστά για τη φύλαξη και φρούρηση των δηµοτικών
κτηρίων και εγκαταστάσεων σε 8ωρη καθηµερινή βάση, όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας 365
ηµέρες το χρόνο (ωράριο 22:00-06:00) µε Patrol και τον αριθµό των εργαζοµένων που θα
απασχοληθούν στο έργο.
Τις ηµέρες και ώρες εργασίας αυτών.
Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι, η οποία και πρέπει να
συνυποβληθεί.
Το ύψος του προϋπολογιζόµενου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές
αυτών των εργαζοµένων.
Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
Επίσης, θα πρέπει να προβλέπεται εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους, κόστους
αναλωσίµων του εργολαβικού κέρδους και των προβλεπόµενων υπέρ του δηµοσίου και
τρίτων κρατήσεων. Σε διαφορετική περίπτωση η προσφορά κρίνεται ως απαράδεκτη.
Συγκεκριµένα, για λόγους πληρέστερης τεκµηρίωσης των οικονοµικών στοιχείων της
προσφοράς, ο Υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να υποβάλει ηλεκτρονικά, µε την ένδειξη
«ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» τον πίνακα που παρατίθεται κατωτέρω ως
υπόδειγµα σε ξεχωριστό ηλεκτρονικό αρχείο, φέροντα ψηφιακή υπογραφή.
Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να δηλώνονται στον προαναφερθέντα πίνακα «Ανάλυση
Οικονοµικής Προσφοράς», µε ποινή αποκλεισµού. όπως προβλέπει το άρθρο 68 του νόµου
3863/2010 (Α' 115), όπως έχει τροποποιηθεί µε το άρθρο 22 του ν. 4144/2013 (Α' 88).
Τόσο ο ως άνω πίνακας όσο και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τυχόν συνοδεύει την
«Οικονοµική Προσφορά» του Υποψηφίου πρέπει να υποβληθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στις διατάξεις του άρθρου 11 της Υ.Α αρ. Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και
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διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) (Β' 2677).
Όλες οι τιµές πρέπει να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ. Οι τιµές που θα υποβληθούν πρέπει να είναι
τελικές, µετά από οποιαδήποτε έκπτωση ή µείωση. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν
υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α.
Προσφορές που δεν δίνουν τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο
νόµισµα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε
σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η αναγραφή της τιµής σε Ευρώ, µπορεί να γίνεται µε δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία
(άνευ ορίου), εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο
στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία. προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι
ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε.
Σε περίπτωση διάστασης µεταξύ των στοιχείων κόστους της Οικονοµικής Προσφοράς που
δηλώνονται εντός του Συστήµατος και εκείνων του πίνακα «Ανάλυσης Οικονοµικής
Προσφοράς» ισχύουν τα δηλωθέντα εντός του Συστήµατος στοιχεία της Οικονοµικής
Προσφοράς.
Οικονοµική Προσφορά, που είναι ελλιπής ή αόριστη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
∆ιατύπωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην Οικονοµική Προσφορά ή επιφυλάξεων επ'
αυτής, θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του ∆ιαγωνισµού και οδηγούν στην
απόρριψη της Οικονοµικής Προσφοράς του υποψηφίου, που τις διατυπώνει.
Η οικονοµική προσφορά που θα καταθέσουν οι υποψήφιοι θα έχει υπολογισθεί βάσει των
όσων προβλέπει η ισχύουσα εργατική νοµοθεσία.
Σε περίπτωση που οι προσφερόµενες τιµές είναι ασυνήθιστα χαµηλές, η Επιτροπή, πριν
διατυπώσει πρόταση κατακύρωσης προς την Υπηρεσία, διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από
τους συµµετέχοντες οικονοµικά στοιχεία ή µη, απαραίτητα για την τεκµηρίωση των
προσφερόµενων τιµών, πριν την απόρριψη της προσφοράς, όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο
52 του π.δ. 60/2007 και σύµφωνα µε το άρθρο 55 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, οι δε
προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
Οι προσφερόµενες τιµές δεσµεύουν τον Ανάδοχο και θα παραµείνουν σταθερές καθ' όλη τη
διάρκεια της Σύµβασης και δε θα τεθούν σε αναθεώρηση, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.
Σε περίπτωση ύπαρξης αθροιστικών λαθών στον πίνακα «ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στη διόρθωση των αντιστοίχων
αριθµητικών πράξεων. Σε περίπτωση µη συµπλήρωσης από τον υποψήφιο τιµών επί
ορισµένου πεδίου, θεωρείται ότι η υπηρεσία του εν λόγω πεδίου παρέχεται δωρεάν και
εφόσον αυτό δεν αντίκειται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010, όπως
αυτό έχει αντικατασταθεί µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4144/2013.
Η Αναθέτουσα Αρχή βαρύνεται µε τον οφειλόµενο Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) επί
των εκάστοτε πληρωτέων ποσών.
Άρθρο 8
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 11.00 π.µ., ήτοι στις
15/09/2016 µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας
Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων
συµβάσεων και διαδικασιών.
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Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των
ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά». Οι
ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζοµαι ηλεκτρονικά µέσω
των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα
γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση
των λοιπών στοιχείων αυτών.
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική
πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την
ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες
των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση
στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λάβουν γνώση των
τιµών που προσφέρθηκαν.
Αν η συνεδρίαση της αρµόδια πιστοποιηµένης στο σύστηµα Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή
την ηµέρα του ∆ιαγωνισµού νια λόγους ανώτερης βίας, αναβάλλεται για την ίδια ώρα τρείς
ηµέρες µετά από την αρχική ηµεροµηνία αποσφράγισης. Αν η ηµέρα αυτή είναι αργία, ο
∆ιαγωνισµός αναβάλλεται νια την πρώτη επόµενη εργάσιµη ηµέρα και την ίδια ώρα. Στην
περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή ενηµερώνει µε τηλεοµοιοτυπία ή µήνυµα ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου όλους τους ∆ιαγωνιζόµενους νια την αναβολή και την ηµέρα και ώρα της νέας
συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το κώλυµα υφίσταται και κατά τη νέα ηµέρα και ώρα, η ως
άνω διαδικασία επαναλαµβάνεται.
Άρθρο 9
∆ιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών και των (υπο)φακέλων
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά», η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της,
εισηγείται τον αποκλεισµό από τα επόµενα στάδια του ∆ιαγωνισµού, των Υποψηφίων, που
έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν τους
σχετικούς όρους της ∆ιακήρυξης και συντάσσει προς τούτο σχετικό πρακτικό περί
αιτιολογηµένης αποδοχής ή απόρριψης των προσφορών των Υποψηφίων. Το ανωτέρω
πρακτικό αφού υπογράφει από όλα τα µέλη της Επιτροπής, κοινοποιείται για έγκριση στην
Οικονοµική Επιτροπή. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους Υποψηφίους.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού γνωστοποιεί στους Υποψήφιους, των οποίων οι
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά», την ηµεροµηνία και ώρα που θα πραγµατοποιηθεί η
ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµικής Προσφοράς.
Κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα η αρµόδια Επιτροπή, µέσω των αρµόδιων
πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, αποσφραγίζει τους
ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους «Οικονοµική Προσφορά» και προβαίνει στην αξιολόγηση
αυτών.
Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συντάσσει
σχετικό πρακτικό, το οποίο περιλαµβάνει συγκριτικό πίνακα αξιολόγησης των οικονοµικών
προσφορών των Υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά. Το ανωτέρω πρακτικό µαζί µε τυχόν άλλα
στοιχεία του ∆ιαγωνισµού υποβάλλονται στην Οικονοµική Επιτροπή προς έγκριση. Η σχετική
απόφαση κοινοποιείται στους Υποψηφίους.
Άρθρο 10
Ενστάσεις – ∆ιοικητικές Προσφυγές
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται
από το άρθρο 4 του Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173 /ΑΟ «∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που
προηγείται της σύναψης συµβάσεων ∆ηµοσίων Έργων, Κρατικών Προµηθειών και
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Υπηρεσιών σύµφωνα µε την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 63 Ν
4055/12 (Α 51) µέσω του συστήµατος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή
αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
Κάθε ∆ιαγωνιζόµενος, εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την δι' οιουδήποτε
τρόπου λήψη γνώσης πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, δύναται να ασκήσει προσφυγή κατά
αυτής ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής (προδικαστική προσφυγή) µέσω του Συστήµατος
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει
ψηφιακή υπογραφή.
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της,
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων
συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριµένα, η Οικονοµική Επιτροπή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογηµένα µέσα σε
προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την άσκηση της προσφυγής και αν την κρίνει βάσιµη
λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία τεκµαίρεται η απόρριψη
της προσφυγής.
Άρθρο 11
Ανακήρυξη Αναδόχου-Υπογραφή της Σύµβασης
Με την περαίωση της διαδικασίας του άρθρου 9 της παρούσης ανακηρύσσεται από τη
Οικονοµική Επιτροπή ο Ανάδοχος και η σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
κοινοποιείται στον εν λόγω Υποψήφιο.
Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε
δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της
σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης για
χρηµατικό ποσό ίσο προς το 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.
Η σύµβαση συντάσσεται σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών
προδιαγραφών που την συνοδεύουν.
Η υπογραφή της Σύµβασης µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη ισχύος της Προσφοράς, εφόσον
ο Ανάδοχος δεν εκφράσει εγγράφως την αντίρρησή του.
Η Σύµβαση θα υπογράφει από τον διαγωνιζόµενο ο οποίος θα αναδειχθεί Ανάδοχος και,
προκειµένου περί Αναδόχου - νοµικού προσώπου από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, το
οποίο θα το εκπροσωπεί έναντι του ∆ήµου για όλα τα θέµατα κατά την εκτέλεση της
Σύµβασης.
Εάν ο αρχικά ανακηρυχθείς Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή ή δεν προσέλθει
προσηκόντως ή αρνηθεί να υπογράψει τη Σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε γνωµοδότηση
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, η εγγυητική επιστολή συµµέτοχης του καταπίπτει υπέρ του
∆ήµου και ο ∆ήµος καλεί τον επόµενο στη σειρά µειοδότη. Στην περίπτωση αυτή, η
Οικονοµική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να καλέσει το συγκεκριµένο διαγωνιζόµενο να
βελτιώσει την Οικονοµική προσφορά του, προτού τον ανακηρύξει Ανάδοχο. Εάν δεν
επιτευχθεί συµφωνία µε το συγκεκριµένο διαγωνιζόµενο ή αυτός δεν προσέλθει προσηκόντως
για την υπογραφή της Σύµβασης ο ∆ήµος κηρύσσει άγονο το διαγωνισµό, διατηρώντας τα
δικαιώµατα του άρθρου 25 περ. 1 (α) του Π.∆. 60/2007 «για την προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 18/2004/ΕΚ».
Σε κάθε περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα µη κατακύρωσης του
διαγωνισµού εφόσον συντρέχει ένας τουλάχιστον από τους ακόλουθους λόγους:
α. Εάν το αποτέλεσµα του διαγωνισµού κριθεί αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό .
β. Εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζοµένων προς αποφυγή
πραγµατικού ανταγωνισµού.
Στην περίπτωση αυτή γνωστοποιεί εγγράφως στους συµµετέχοντες τη µαταίωση ή την
αναβολή. Κανείς από τους συµµετέχοντες δεν δικαιούται αποζηµίωση, ούτε δύναται να
εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση για την αιτία αυτή ή για οιανδήποτε άλλη.
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Άρθρο 12
Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα
έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά
περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5
του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο
(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β' 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.
Άρθρο 13 Εγγυήσεις
Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό
α. Για τη συµµετοχή τους στον ∆ιαγωνισµό, οι ∆ιαγωνιζόµενοι πρέπει να υποβάλουν
ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου pdf, Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, ίση µε ποσοστό 2% επί
του προϋπολογισµού της παρούσας, χωρίς το Φ.Π.Α., δηλαδή 9.000,00 €.
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει να προσκοµισθεί από τους διαγωνιζόµενους στην
Αρµόδια Υπηρεσία ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών
(3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα απευθύνεται προς τον ∆ήµο για τη συµµετοχή του
οικείου Υποψηφίου στον ∆ιαγωνισµό «∆απάνες Φύλαξης Κτηρίων (άρθ. 21 παρ. 11 του Ν.
3731/2008».
β. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες
µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών (ήτοι 120 ηµερολογιακές ηµέρες), µε
δικαίωµα παράτασης, αν χρειασθεί.
γ. Η εγγυητική επιστολή του διαγωνιζόµενου που η προσφορά του δεν έγινε δεκτή ή
αποκλείστηκε σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισµού, επιστρέφεται σ' αυτόν µετά από
αίτησή του και εφόσον έχει παραιτηθεί από το δικαίωµα άσκησης προσφυγής, ένστασης,
αίτησης ασφαλιστικών µέτρων ή έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσµία των σχετικών
προθεσµιών για την άσκηση των προβλεπόµενων στο νόµο ενδίκων και µη βοηθηµάτων και
ενδίκων µέσων. Άλλως, η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του ∆ιαγωνιζοµένου επιστρέφεται
µετά από αίτησή του, όταν η απόφαση για τον αποκλεισµό του κριθεί τελεσιδίκως.
δ. Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε η δηµοπρασία
επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε
πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης.
ε. Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής θα επιστραφούν άµεσα σε όλους τους
∆ιαγωνιζόµενους σε περίπτωση ακύρωσης της διαδικασίας και υπό την προϋπόθεση της
παραίτησής τους από το δικαίωµα άσκησης προσφυγής, ένστασης ή αίτησης ασφαλιστικών
µέτρων κατά της σχετικής απόφασης ή της άπρακτης παρέλευσης των σχετικών προθεσµιών
για την άσκηση των ανωτέρω ενδίκων και µη βοηθηµάτων. Σε κάθε περίπτωση, δεν έχει ισχύ
και επιστρέφεται κάθε εγγυητική επιστολή, της οποίας παρήλθε η διάρκεια ισχύος, εφόσον
δεν παρατάθηκε ή ανανεώθηκε η ισχύς της από τον εγγυητή και τον ∆ιαγωνιζόµενο.
13.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
α. Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της οικείας Σύµβασης οφείλει να καταθέσει στον ∆ήµο
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύµβασης.
Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την
υπογραφή της σύµβασης και η αξία της θα είναι ίση µε το 5% επί της αξίας της σύµβασης, µη
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
13.3 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα
στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατώνµελών, αυτό το δικαίωµα συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική.
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13.4 Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές θα περιλαµβάνουν την πλήρη επωνυµία και τη
διεύθυνση του ∆ιαγωνιζοµένου, υπέρ του οποίου εκδίδονται. Τέλος, οι ως άνω εγγυητικές
επιστολές θα περιέχουν κατ' ελάχιστο τον όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται από τις ενστάσεις
διαιρέσεως και διζήσεως, καθώς επίσης και ότι ο εγγυητής αναγνωρίζει την υποχρέωσή του να
καταβάλει στον ∆ήµο το ποσό της εγγύησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από τη σχετική έγγραφη
ειδοποίηση του ∆ήµου, χωρίς καµία ένσταση ή αντίρρηση και, ιδίως, χωρίς ο εγγυητής να
δικαιούται να ερευνά την ύπαρξη ή το νόµιµο της απαίτησης του ∆ήµου.
Άρθρο 14
Φόροι-Τέλη-Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους, τέλη και
κρατήσεις που θα ισχύουν την ηµεροµηνία του διαγωνισµού.
Άρθρο 15
Γλώσσα σύνταξης προσφορών -Ισχύς Προσφορών
Οι προσφορές, οικονοµικές και τεχνικές, θα είναι γραµµένες στην Ελληνική γλώσσα και θα
είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σηµεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται σε βάρος
του προσφέροντος,
Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισµού, χωρίς καµία αλλαγή, ανεξάρτητα από
οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιµίας του Ευρώ προς τα ξένα νοµίσµατα, για χρονικό διάστηµα
τριών (3) µηνών από την εποµένη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των
προσφορών.
Προσφορά που ορίζει χρόνο µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη. Ο ∆ήµος µπορεί χωρίς οι διαγωνιζόµενοι να έχουν δικαίωµα για αντιρρήσεις,
να παρατείνει πριν από τη λήξη της, την προθεσµία κατά ανώτατο όριο τριών (3) µηνών,
κάνοντας το γνωστό εγγράφως στους διαγωνιζόµενους. Μετά τη λήψη και του παραπάνω
ανώτατου ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του
διαγωνισµού, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η
συνέχιση του ∆ιαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι υποψήφιοι ανάδοχοι
µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την
πάροδο του ανωτέρω, ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Η διαδικασία
του ∆ιαγωνισµού, στην περίπτωση αυτή, συνεχίζεται µε όσους από τους υποψήφιους
αναδόχους παρέτειναν τις προσφορές τους.
Τόπος παροχής-∆ιάρκεια του έργου
Ο τόπος παροχής των ζητούµενων υπηρεσιών είναι ο ∆ήµος ∆ιονύσου.
Οι αναφερόµενες στη µελέτη εργασίες θα εκτελούνται από τον ανάδοχο για χρονικό διάστηµα
δώδεκα (12) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης και αφορά: α) Τη φύλαξη και φρούρηση
των δηµοτικών κτηρίων και εγκαταστάσεων σε 8ωρη καθηµερινή βάση, όλες τις ηµέρες της
εβδοµάδας 365 ηµέρες το χρόνο (ωράριο 22:00-06:00) µε 10 Patrol (εκ των οποίων ένα θα
είναι εποπτικό του Αρχιφύλακα - Συντονιστή)
Άρθρο 17
Τρόπος πληρωµής
Ο ανάδοχος θα αµείβεται έναντι των παρεχόµενων υπηρεσιών κάθε µήνα, ύστερα από
πιστοποίηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας σύµφωνα µε τις εκτελεσθείσες εργασίες µε την
έκδοση και υποβολή των σχετικών φορολογικών στοιχείων και δικαιολογητικών.
Σηµειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου
εισοδήµατος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 18
Υποχρεώσεις αναδόχου
Εντός δέκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, ο ανάδοχος
οφείλει να εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις τεχνικές
προδιαγραφές, τις µονάδες φύλαξης στο ∆ήµο ∆ιονύσου. Στο ίδιο διάστηµα ο ανάδοχος
οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως στο ∆ήµο το αναλυτικό πρόγραµµα εργασιών του, το
οποίο θα εγκριθεί από την υπηρεσία.
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Ο ανάδοχος κατά την τήρηση των καθηκόντων του οφείλει ανελλιπώς να συνεργάζεται µε τις
επί τόπου αστυνοµικές αρχές, µε την επίβλεψη και σύµφωνα µε τις υποδείξεις-όποτε
απαιτηθεί- του ∆ήµου.
Ο ανάδοχος στα πλαίσια των υποχρεώσεων του, οφείλει εγκαίρως να ενηµερώνει την
επιβλέπουσα Υπηρεσία και τον ∆ήµαρχο για προβλήµατα σχετικά µε την φύλαξη των χώρων
και να διατυπώνει τις προτάσεις του. Ρητά διευκρινίζεται ότι αποφάσεις σε ειδικά θέµατα
συνεργασίας µε τις αστυνοµικές αρχές και σε ενδεχόµενα θέµατα δηµοσιότητας και συναφή
λοιπά ζητήµατα, λαµβάνει µόνο ο ∆ήµαρχος ως εκπρόσωπος της Προϊστάµενης Αρχής. Στις
αποφάσεις αυτές προσαρµόζει ο ανάδοχος τις προσφερόµενες υπηρεσίες του. Η εκπλήρωση
των υποχρεώσεων του αναδόχου υπόκειται στα περί εχεµύθειας προβλεπόµενα. Ειδικότερα, ο
ανάδοχος και το προσωπικό του δεν δικαιούνται να γνωστοποιήσουν προς τρίτους
πληροφορίες που θα αποκτήσουν στο πλαίσιο εκτέλεσης των υπηρεσιών φύλαξης, εκτός από
τα θέµατα που ρητά προβλέπει η κείµενη νοµοθεσία.
Ο ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει τη µερική απασχόληση νοµικού συνεργάτη για την
υποστήριξη διωκτικών ενεργειών σε συνεργασία µε τις αστυνοµικές αρχές.
Ο ανάδοχος οφείλει να απασχολεί τις από τη µελέτη προβλεπόµενες µονάδες φύλαξηςπεριπολίας πλήρως στελεχωµένες σε όλες τις βάρδιες χωρίς διακοπή, όλες τις ηµέρες της
εβδοµάδας. Σε περίπτωση που η επιβλέπουσα υπηρεσία διαπιστώσει ότι ο ανάδοχος δεν
ανταποκρίνεται σε αυτά που προβλέπονται στη µελέτη και δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του
υποχρεώσεις επιβάλλεται ύστερα από εισήγησή της που εγκρίνεται από την αναθέτουσα αρχή
για κάθε µέρα καθυστέρησης ποινική ρήτρα 700,00 €. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό των
ποινικών ρητρών για την υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας δεν µπορεί να υπερβαίνει
αθροιστικά το 10% του συνολικού ποσού της συµβάσεως, χωρίς το Φ.Π.Α. Η αναθέτουσα
αρχή δικαιούται να προχωρήσει αυτοµάτως στις διαδικασίες εκπτώσεως του αναδόχου. Το
ποσό των ρητρών αφαιρείται από τις επόµενες πληρωµές προς τον ανάδοχο.
Άρθρο 19
Εκχώρηση της Σύµβασης
Απαγορεύεται ρητά στον Ανάδοχο να εκχωρήσει τη σύµβαση ή µέρος αυτής ή οποιοδήποτε
από τα δικαιώµατά της και τις υποχρεώσεις της που απορρέουν εξ’ αυτής περιλαµβανόµενης
της πιστώσεως για χρήµατα οφειλόµενα ή που θα καταστούν οφειλόµενα σε αυτήν σύµφωνα
µε τους όρους της σύµβασης, σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούµενη έγγραφη έγκριση
του ∆ήµου.
Τυχόν έγκριση του ∆ήµου, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, ισχύει µε τη ρητή επιφύλαξη
των δικαιωµάτων του µεταβολής, προσθήκης ή τροποποίησης των συµβατικών όρων,
συµπεριλαµβανοµένων των οικονοµικών όρων της σύµβασης οποτεδήποτε µέχρι τη λήξη της
σύµβασης.
Άρθρο 20
Υποχρεώσεις Εργοδότη
Ο ∆ήµος θα λάβει κάθε ενδεικνυόµενο µέτρο για να διευκολύνει τον Ανάδοχο στο έργο του.
Η διοίκηση του ∆ήµου οφείλει να γνωστοποιήσει στον ανάδοχο τους επιβλέποντες.
Άρθρο 21
Κανόνες ∆ηµοσίευσης
Ο ∆ιαγωνισµός δηµοσιοποιείται ηλεκτρονικά µε την ανάρτηση της ∆ιακήρυξης στη
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.).
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, θα τοιχοκολληθεί στον
πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου, θα αποσταλεί για δηµοσίευση στο τεύχος διακηρύξεων
δηµοσίων συµβάσεων, σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες µεγάλης κυκλοφορίας γενικών ειδήσεων
σε µία ηµερησία οικονοµική εφηµερίδα καθώς και σε δύο τοπικές εφηµερίδες (µία ηµερησία
και µία εβδοµαδιαία), σύµφωνα µε τα όσα ορίζει ο Ν.3548/2007 καθώς και στην Υπηρεσία
Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων µε τη µορφή και τα µέσα διαβίβασης που
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προβλέπεται στο Π∆ 60/2007, προκειµένου να δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Τράπεζα δεδοµένων Εκδόσεων (TED).
Άρθρο 22
Έξοδα δηµοσίευσης
Τα έξοδα δηµοσίευσης της δηµοπρασίας βαρύνουν τον ανάδοχο που θα αναδειχθεί και πρέπει
κατά την υπογραφή της συµβάσεως να προσκοµιστούν οι αποδείξεις τούτων.
Οι δαπάνες δηµοσίευσης στην Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Άρθρο 23
Έλεγχος νοµιµότητας της διαγωνιστικής διαδικασίας
Η νοµιµότητα της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας θα τεθεί υπό τον έλεγχο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρο 24
Νοµοθεσία-Αντιδικίες
Η παρούσα σύµβαση διέπεται από την Ελληνική Νοµοθεσία. Τα συµβαλλόµενα µέρη
συµφωνούν ότι θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη φιλική επίλυση τυχόν
διαφωνιών ή διαφορών που θα προκύψουν από την εκτέλεση ή την ερµηνεία της σύµβασης
αυτής. Σε περίπτωση αποτυχίας φιλικής επίλυσης κάθε διαφοράς, µεταξύ των συµβαλλοµένων
κάθε διαφορά που θα ανακύπτει από τη σύµβαση αυτή, συµφωνείται ότι θα εισάγεται
αποκλειστικά στα ∆ικαστήρια Αθηνών, τα οποία τα συµβαλλόµενα µέρη ορίζουν ως
αποκλειστικά αρµόδια για την εκδίκαση των ως άνω διαφορών.
Άρθρο 25
Σχέσεις ∆ήµου-Αναδόχου
25.1 Ρητά συµφωνείται ότι ουδεµία νόµιµη, συµβατική ή άλλη σχέση εξηρτηµένης εργασίας
δεν µπορεί να δηµιουργηθεί ούτε να συνδέει το ∆ήµο µε το προσωπικό του αναδόχου το
οποίο θα εκτελέσει τις υπηρεσίες και για το οποίο ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος
έναντι παντός για την καταβολή στο προσωπικό του µισθού, υπερωριών, εργοδοτικών και
εργατικών εισφορών Ι.Κ.Α., φόρου Μ.Υ., προσαυξήσεων, αποζηµιώσεων πάσης φύσεως κ.λπ.
και γενικότερα για την εφαρµογή της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας και
της Εργατικής Νοµοθεσίας.
Άρθρο 26
Για κάθε θέµα που δε ρυθµίζεται από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρµογή οι διατάξεις
του Ν. 3463/2006, του Π.∆. 60/2007 και του Π.∆. 28/1980, καθώς και οι λοιπές διατάξεις που
αναφέρονται στο προοίµιο της διακήρυξης, όπως ισχύουν.
Με εντολή ∆ηµάρχου
Η Αντιδήµαρχος
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης
Στέλλα Σοφία Μαγγίνα
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ,
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
άρθ. 21 παρ.11 του ν.3731/2008
CPV: 79713000-5
ΚΑ : 10.6278.0002 µε τίτλο:
«Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και φρούρησης κτιρίων,
εγκαταστάσεων και χώρων του ∆ήµου»
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα µελέτη αφορά στην εκ µέρους του ∆ήµου ∆ιονύσου σύναψη δηµόσιας σύµβασης
υπηρεσιών µε ανάδοχο ανάλογων προσόντων µε αντικείµενο την παροχή της υπηρεσίας:
ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ (άρθ. 21 παρ.11
του ν.3731/2008)», σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007.
Η ανάθεση των υπηρεσιών φύλαξης αφορά τη φύλαξη και φρούρηση των δηµοτικών κτιρίων
και εγκαταστάσεων σε 8ωρη καθηµερινή βάση, όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας, 365 ηµέρες το
χρόνο (ωράριο 22:00-06:00) µε Patrol.
Οι παραπάνω αναφερόµενες υπηρεσίες περιλαµβάνουν υπηρεσίες περιπολίας, ασφάλειας και
φύλαξης µε σκοπό τον αποκλεισµό, την παρεµπόδιση και αποτροπή εισόδου σε δηµοτικά
κτίρια, εγκαταστάσεις και χώρους του ∆ήµου, ατόµων άσχετων µε τη λειτουργία αυτών κατά
τις νυκτερινές ώρες.
Β.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι εργασίες-υπηρεσίες ασφαλείας και φύλαξης των δηµοτικών κτιρίων, εγκαταστάσεων και
χώρων του ∆ήµου εκτιµάται ότι θα υλοποιηθούν τα έτη 2016-2017. Οι υπηρεσίες αυτές
καθορίζονται αναλυτικά και περιγράφονται στα παρακάτω άρθρα:
Άρθρο 1ο
Φύλαξη-ασφάλεια του ∆ήµου ∆ιονύσου.
1 .Το άρθρο 75 παρ. 1 του ν.4363/2006 ορίζει ότι: "Οι δηµοτικές και κοινοτικές αρχές
διευθύνουν και ρυθµίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύµφωνα µε τις αρχές της
επικουρικότητας και της εγγύτητας, µε στόχο την προστασία , την ανάπτυξη και τη συνεχή
βελτίωση των συµφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Οι αρµοδιότητες
των ∆ήµων αφορούν, κυρίως τους τοµείς της παιδείας, πολιτισµού και αθλητισµού, στους
οποίους περιλαµβάνονται, ιδίως: 1. Κατασκευή, διαχείριση και βελτίωση των υλικοτεχνικών
υποδοµών του εθνικού συστήµατος της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας Παιδείας και
ιδιαίτερα η συντήρηση, η καθαριότητα και η φύλαξη των σχολικών κτιρίων και στο άρθρο
178 ότι: «Οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες οφείλουν να διατηρούν, να προστατεύουν και να
διαχειρίζονται την κάθε είδους περιουσία τους µε τρόπο επιµελή και αποδοτικό».
Ο ∆ήµος ∆ιονύσου που προήλθε από την συνένωση των πρώην ∆ήµων Αγίου Στεφάνου,
∆ροσιάς, Άνοιξης, ∆ιονύσου και τις κοινότητες Ροδόπολης, Σταµάτας και Κρυονερίου έχει
οικιστικό ιστό έκτασης 68,66 τετραγωνικά χιλιόµετρα µε αρκετές ιδιαιτερότητες ως προς την
σύνθεση των κατοίκων, την οργάνωση των δραστηριοτήτων και ως εκ τούτου µε διαφορετικές
ανάγκες.
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Οι εγκαταστάσεις του ∆ήµου λόγω της αποκεντρωµένης δοµής των υπηρεσιών που παρέχει
στους πολίτες, κλιµακώνονται σε όλη την εδαφική έκταση. Τα ακίνητα του ∆ήµου,
συµπεριλαµβανοµένων και των σχολικών συγκροτηµάτων καθώς και των λοιπών
εγκαταστάσεων υφίστανται φθορές - µικρής ή µεγάλης κλίµακας - από διάφορες αιτίες
(βανδαλισµούς, επιθέσεις κ.λ.π.), οι οποίες τον τελευταίο καιρό λόγω της οικονοµικής
δυσπραγίας και της κοινωνικής αναταραχής, έχουν ενταθεί. Σηµειωτέον ότι και τα λίγα κτίρια
τα οποία διαθέτουν παθητικά µέτρα ασφάλειας (συναγερµός), καλύπτουν µόνο εσωτερικά τα
κτίρια και δεν καλύπτουν τον αύλειο χώρο, ενώ προφανώς δεν υπάρχει καµία προστασία των
κοινόχρηστων.
Ως ικανοποιητική λύση για τις ανωτέρω ανάγκες προτείνεται αφενός µεν η τοποθέτηση
συστηµάτων ασφαλείας (συναγερµών) σε όσα κτίρια δεν έχουν και η διασύνδεσή τους µε
ιδιωτική εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, αφετέρου δε η ανάθεση φύλαξης και
φρούρησης των δηµοτικών κτιρίων, εγκαταστάσεων µε µηχανοκίνητα περίπολο ιδιωτικής
εταιρίας φύλαξης. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η προστασία των δηµοτικών κτιρίων και
εγκαταστάσεων αλλά και των κοινόχρηστων χώρων. Είναι προφανές ότι το συνολικό όφελος
είναι σηµαντικό, δεδοµένου ότι θα περιορισθούν οι φθορές των δηµοτικών κτιρίων και
κοινοχρήστων χώρων.
Η προστασία και η ασφάλεια των δηµοτικών κτιρίων, εγκαταστάσεων και των χώρων που
βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου είναι µια από τις κύριες προτεραιότητες
της ∆ηµοτικής Αρχής. Όπως αναφέρθηκε η υποχρέωση των ∆ήµων να λαµβάνουν προληπτικά
µέτρα για τη φύλαξη των κοινόχρηστων χώρων, καθώς και να προστατεύουν την κάθε είδους
περιουσία τους µε τρόπο επιµελή και αποδοτικό, προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.
Επίσης, η συγκεκριµένη υπηρεσία θα έρθει επικουρικά στη δράση της Ελληνικής Αστυνοµίας
και ειδικότερα των Αστυνοµικών Τµηµάτων, Αγίου Στεφάνου & Νέας Ερυθραίας τα οποία
και είναι επιβαρυµένα και συνεπώς δεν επαρκούν για την αποτελεσµατική φύλαξη της έδρας
και των παραρτηµάτων του ∆ήµου. Το φαινόµενο αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο και
ανησυχητικό τις απογευµατινές και βραδινές ώρες καθώς και τις αργίες. Τα περιστατικά
διαρρήξεων και βανδαλισµών που έχουν σηµειωθεί στο ∆ήµο µας το τελευταίο διάστηµα
αποδεικνύουν την αλήθεια των ισχυρισµών µας, καθώς και την απόλυτη ανάγκη να
αναθέσουµε σε εξειδικευµένη εταιρία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, την φύλαξη και
φρούρηση των δηµοτικών κτιρίων, εγκαταστάσεων κ.λ.π.
Η ανάθεση µε ανοικτό διαγωνισµό της φύλαξης και φρούρησης των κτιρίων και
εγκαταστάσεων για ένα (1) χρόνο σε επιχείρηση θα έχει ευεργετικά ανακλαστικά
αποτελέσµατα αφού θα φυλάσσονται και οι πέριξ των κτιρίων κοινόχρηστοι χώροι αλλά και
κατά τη µετάβαση των φρουρών από κτίριο σε κτίριο κατά την περιπολία θα υπάρχει
µεγαλύτερη ασφάλεια στους δηµότες. Είναι δηλαδή ένα µέτρο που κατατείνει στον
περιορισµό της ζηµίας µε το ελάχιστο κόστος για το ∆ήµο, δεδοµένου ότι οι επανειληµµένες
φθορές και βανδαλισµοί δηµοτικών κτιρίων και χώρων των οποίων η αποκατάσταση γίνεται
κατεπειγόντως και ad hoc στοιχίζει προφανώς πολύ περισσότερο από την εξασφάλιση ενός
επαρκούς συστήµατος φύλαξης, ενώ αποτελεί και εντελώς εσφαλµένη άσκηση πολιτικής,
καθώς συνιστά κατασταλτική και όχι προληπτική επέµβαση, όπως η αιτούµενη µε την
παρούσα.
Στο άρθρο 21 παρ. 11 του νόµου 3731/2008 ορίζεται ότι : «Οι ανάγκες των Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' για την εν γένει φύλαξη και φρούρηση των κτιρίων,
εγκαταστάσεων και χώρων τους, καθώς και για τη συνοδεία χρηµαταποστολών, είναι δυνατόν
να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού µειοδοτικού διαγωνισµού, από επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών ασφαλείας, που λειτουργούν νοµίµως».
Συνεπώς, η υποχρέωση των ∆ήµων να λαµβάνουν προληπτικά µέτρα για τη φύλαξη των
κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων τους, καθώς και να προστατεύουν την κάθε είδους
περιουσία τους µε τρόπο επιµελή και αποδοτικό προβλέπεται τόσο από τις διατάξεις του
παραπάνω νόµου, όσο και από τις διατάξεις του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.
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Άρθρο 2
Αντικείµενο
Η προστασία και η ασφάλεια των δηµοτικών εγκαταστάσεων και κοινόχρηστων χώρων του
∆ήµου είναι µία από τις κύριες προτεραιότητες της ∆ηµοτικής Αρχής και προκύπτει από το
γεγονός ότι στο ∆ήµο ∆ιονύσου συνέβησαν περιστατικά ένοπλης βίας (διαρρήξεις και
εµπρησµοί δηµοτικών κτιρίων, καταστροφές οργάνων παιδικών χαρών, ληστείες
καταστηµάτων, πλατειών,grafity κ.λ.π.).
Οι εν λόγω υπηρεσίες αφορούν στη φύλαξη και ασφάλεια των δηµοτικών εγκαταστάσεων
καθώς και του περιβάλλοντα χώρου αυτών, στην προστασία των δηµοσίων σχολείων,
αθλητικών χώρων, παιδικών χαρών, πάρκων, πλατειών, αντλιοστάσιο, δεξαµενές νερού, από
βανδαλισµούς, δολιοφθορές και καταστροφικές επεµβάσεις τρίτων.
Η παρούσα µελέτη προβλέπει τις παρακάτω ειδικότερες υπηρεσίες:
Τη φύλαξη και ασφάλεια όλων των δηµοτικών εγκαταστάσεων, των χώρων και του
εξοπλισµού αυτών. Οι παραπάνω υπηρεσίες φύλαξης και ασφάλειας θα υλοποιούνται από
κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό και νόµιµες µεθόδους και µέσα που θα διαθέτει ο
ανάδοχος για το όλο συµβατικό χρονικό διάστηµα.
Την αποτροπή εισόδου ατόµων µε παραβατική συµπεριφορά σε δηµοτικούς χώρους και
εγκαταστάσεις, σχολεία, γυµναστήρια, γήπεδα και δηµοτικά κτίρια.
Την αποτροπή µε κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό και νόµιµα µέσα κάθε παράνοµων
ενεργειών (κλοπών, βανδαλισµών, καταστροφών, φωτιάς, κ.τ.λ.) από άτοµα µε παραβατική
συµπεριφορά.
Άρθρο 3°
Τόπος, Μέθοδοι-Πλαίσιο υπηρεσιών φύλαξης.
Ο τόπος των ζητούµενων υπηρεσιών, είναι η ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου ∆ιονύσου, όπως
αυτή οριοθετείται από τα υφιστάµενα όρια του. Τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις και οι χώροι
στους οποίους θα παρέχονται υπηρεσίες φύλαξης και ασφαλείας είναι οι ακόλουθοι:
Πρόγραµµα εποχούµενων φυλάκων .
Τοµείς ευθύνης περιπόλων.
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Οι Τοµείς ευθύνης των περιπόλων αριθµούν σε 9 (Εννεά).
Αναλυτικά ορίζονται οι εξής :
Α. Τοµέας Κρυονέρι που οριοθετούνται από τους δρόµους: Λεύκης - Φτέρης – Παραδείσου –
Ανοίξεως – Πολυτεχνείου - Ασκληπειού, (ορίζεται στον Χάρτη σαν τοµέας Α).
Τα κτίρια –χώροι που φυλάσσονται , αριθµούν σε 26 και αναλυτικά είναι:
1. Γυµνάσιο Κρυονερίου Αγίας Τριάδος(ΣΧΟΛΕΙΟ)
2. 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Κρυονερίου Αγίας Τριάδος(ΣΧΟΛΕΙΟ)
3. Γενικό Λύκειο Κρυονερίου Αγίας Τριάδος(ΣΧΟΛΕΙΟ)
4. 1ο Νηπιαγωγείο Κρυονερίου Αγίας Τριάδος & Υψηλάντου(ΣΧΟΛΕΙΟ)
5. Αντλιοστάσιο Κρυονερίου Ασκληπιού(ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ)
6. ∆εξαµενή Κρυονερίου ∆εξαµενής(∆ΕΞΑΜΕΝΗ)
7. 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Κρυονερίου Κανάρη Κωνσταντίνου & Υψηλάντου(ΣΧΟΛΕΙΟ)
8. Πολιτιστικό Κέντρο Κρυονερίου Λεωφόρος Κρυονερίου(ΑΙΘΟΥΣΑ)
9. Πλατεία Λιάπη Λιάπη(ΠΛΑΤΕΙΑ)
10. Πλατεία Μικράς Ασίας Μικράς Ασίας(ΠΛΑΤΕΙΑ)
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Παιδική χαρά Μικράς Ασίας Μικράς Ασίας(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ)
Πλατεία Νικολάου Πλαστήρα Νικολάου Πλαστήρα(ΠΛΑΤΕΙΑ)
Παιδική χαρά Νικολάου Πλαστήρα Νικολάου Πλαστήρα(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ)
3ο Νηπιαγωγείο Κρυονερίου Πλατεία Μικράς Ασίας(ΣΧΟΛΕΙΟ)
Κ.Α.Π.Η. Κρυονερίου Πλατεία Μικράς Ασίας(Κ.Α.Π.Η.)
∆ηµοτικό Κατάστηµα Κρυονερίου Πλατεία Μικράς Ασίας(∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ)
Κοιµητήριο Κρυονερίου Προέκταση Λ.Κρυονερίου Προ Κτήµα Τατοίου(ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ)
2ο Νηπιαγωγείο Κρυονερίου Σεβδίκου & Μιλήτου(ΣΧΟΛΕΙΟ)
Πλατεία Χάλκης Χάλκης(ΠΛΑΤΕΙΑ)

Β. Τοµέας Άγιος Στέφανος που οριοθετούνται από τους δρόµους: Παράπλευρος Εθνικής
Οδού – Τραπεζούντος – Λακωνίας – Ιωαννίνων – Αγίας Λαύρας – Πολιτεχνείου – Χελµου Κρυονερίου (ορίζεται στον Χάρτη σαν τοµέας Β).
Τα κτίρια – χώροι που φυλάσσονται, αριθµούν σε 19 και αναλυτικά είναι:
1. ΚΕΠ Αγίου Στεφάνου ()
2. Κ.Α.Π.Η. Αγίου Στεφάνου (Κ.Α.Π.Η.)
3. Γήπεδο Αγίου Στεφάνου Αναπάυσως(ΓΗΠΕ∆Ο)
4. Κοιµητήριο Αγίου Στεφάνου Αναπάυσως & Μυστρά(∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ)
5. Πολιτιστικό κέντρο Αγίου Στεφάνου Ε. Πεντζεριδη(ΑΙΘΟΥΣΑ)
6. ∆ηµοτικό Κατάστηµα Αγίου Στεφάνου Ε. Πεντζεριδη(∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ)
7. 1ο, 2ο, 3ο, 4ο Νηπιαγωγεία Ηρώων Πολυτεχνείου(ΣΧΟΛΕΙΟ)
8. Παιδική χαρά στις γραµµές του ΟΣΕ Ηρώων Πολυτεχνείου(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ)
9. Παιδική χαρά ΟΑΣΙΣ Ηρώων Πολυτεχνείου στη Πλατεία ΟΑΣΕΩΣ(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ)
10. Κλειστό γυµναστήριο Αγίου Στεφάνου Καραολή - ∆ηµητρίου(ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ)
11. Παιδική χαρά Καραολή - ∆ηµητρίου Καραολή - ∆ηµητρίου(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ)
12. Πλατεία Αντύπα Κολοκοτρώνη, Κωνσταντινουπόλεως & Καρ. ∆ηµητρίου(ΠΛΑΤΕΙΑ)
13. Αµαξοστάσιο ∆ήµου Λακωνίας & Μυστρά(ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΗΜΟΥ)
14. Πλατεία Οµονοίας Πλατεία Οµονοίας & Πολυχρονοπούλου(ΠΛΑΤΕΙΑ)
15. ∆ηµοτικό Γυµνατήριο Αγίου Στεφάνου Σαρανταπόρου(ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ)
16. Γυµνασιο - Λυκειο Αγίου Στεφάνου Σωτήρος 1 & Αναπαύσεως(ΣΧΟΛΕΙΟ)
17. Αντλιοστάσιο Οικισµός Ποντίων Τέρµα Αργυρουπολεως(ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ)
18. 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αγίου Στεφάνου Τραπεζούντος & Λιβερών(ΣΧΟΛΕΙΟ)
19. ΚΕΠ Αγίου Στεφάνου, Κοινωνικό Παντοπωλείο, ΚΑΠΗ Αγίου Στεφάνου,
ΕΣΤΙΑ, Κάρτα ∆ηµότ, Πολυϊατρείο & Λοιπές Υπηρεσίες Κοιµήσεως
Θεοτόκου 26-28 (∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ∆ΟΜΕΣ)
Γ. Τοµέας Άνοιξη που οριοθετούνται από τους δρόµους: Αγίου Αθανασίου – Λ.Μαραθώνος –
Αχαιού – Λ.Ανοίξεως - Αρχιµίδους, (ορίζεται στον Χάρτη σαν τοµέας Γ).
.
Τα κτίρια – χώροι που φυλάσσονται, αριθµούν σε 21 και αναλυτικά είναι:
1. Παιδική χαρά Αγ.Παρασκευής και Κυκλάµινων Αγ.Παρασκευής και Κυκλάµινων(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ)
2. Παιδική χαρά Αγγέλου Νησιώτη Αγγέλου Νησιώτη(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ)
3. Παιδική χαρά Αστυπάλαιας και Μυτιλήνης Αστυπάλαιας και Μυτιλήνης(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ)
4. Βρεφονηπιακός Σταθµός Κίρκης και ∆ιονύσου(ΣΧΟΛΕΙΟ)
5. Παιδική χαρά Λ. Ανοίξεως και Νιόβης Λ. Ανοίξεως και Νιόβης(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ)
6. Αντλιοστάσιο Ναυαρίνου τέρµα(ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ)
7. Πλατεία Οικισµού Ανθέων Οικισµού Ανθέων(ΠΛΑΤΕΙΑ)
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8. Πλατεία Μαυρογένους Περιοχή Αγ. Θεοδώρων(ΠΛΑΤΕΙΑ)
9. Πλατεία Πλαστήρα Περιοχή Αγ. Θεοδώρων(ΠΛΑΤΕΙΑ)
10. Πλατεία Αρµονίας Περιοχή Αγ. Θεοδώρων(ΠΛΑΤΕΙΑ)
11. Πλατεία Ελευθερίας Περιοχή Αγ. Παρασκευής(ΠΛΑΤΕΙΑ)
12. Πλατεία Ειρήνης Περιοχή Αγ. Παρασκευής(ΠΛΑΤΕΙΑ)
13. ∆εξαµενή Σάµου τέρµα(∆ΕΞΑΜΕΝΗ)
14. 2ο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Τέρµα Ναυαρίνου και Εστίας(ΣΧΟΛΕΙΟ)
15. 1ο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Τέρµα Ναυαρίνου και Εστίας(ΣΧΟΛΕΙΟ)
16. ΕΠΑΛ ∆ιονύσου (Καργάκου) Λεωφ. Σταµάτας(ΣΧΟΛΕΙΟ)
17. 3ο ∆ηµοτικό ∆ιονύσου (Καργάκου) Λεωφ. Σταµάτας(ΣΧΟΛΕΙΟ)
18. ∆ηµοτικό ∆ροσιάς (Καργάκου) Λεωφ. Σταµάτας(ΣΧΟΛΕΙΟ)
∆. Τοµέας Άνοιξη – Άγιος Στέφανος - Σταµάτα που οριοθετούνται από τους δρόµους:
Λ.Μαραθώνος – Κωνσταντινουπόλεως – Παπανικολή - Μ. Αλεξάνδρου – Αναπάυσεως –
Μακαρίου – Λ. ∆ροσιάς Σταµάτας, (ορίζεται στον Χάρτη σαν τοµέας ∆).
Τα κτίρια – χώροι που φυλάσσονται, αριθµούν σε 40 και αναλυτικά είναι:,
1. Αντλιοστάσιο Αγ. ∆ηµητρίου Καλλιθέας & Πανοράµατος(ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ)
2. Πλατεία ∆ηµοκρατίας Πλατεία ∆ηµοκρατιας(ΠΛΑΤΕΙΑ)
3. Ψυχοχολογική υπηρεσία ∆ήµου Πλατεία ∆ηµοκρατίας(ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΗΜΟΥ)
4. Κεντρική Πλατεία (ΠΛΑΤΕΙΑ)
5. Παιδική χαρά Αγάπης (ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ)
6. Κ.Α.Π.Η. ΑΝΟΙΞΕΩΣ Αθηνών Χαλκίδος και Β. Ηπείρου(Κ.Α.Π.Η.)
7. Παιδική χαρά Αρχιλόχου Αρχιλόχου(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ)
8. Κλειστό Γυµναστήριο Άνοιξης Κανάρη(ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ)
9. ∆ηµοτικό Κατάστηµα Άνοιξης Κανάρη(∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ)
10. ∆ηµοτικό Σχολείο Κανάρη(ΣΧΟΛΕΙΟ)
11. Παιδική χαρά Αθηνών Χαλκίδος (κεντρική) Κοιµήσεως Θεοτόκου και Κανάρη(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ)
12. Γήπεδο Ποδοσφαίρου Άνοιξης Λυκαβηττού(ΓΗΠΕ∆Ο)
13. ∆εξαµενή Λυκαβηττού και Μετεώρων(∆ΕΞΑΜΕΝΗ)
14. Παιδική χαρά Νάξου Νάξου(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ)
15. Λύκειο Προφήτη Ηλία(ΣΧΟΛΕΙΟ)
16. ∆εξαµενή Προφήτη Ηλία(∆ΕΞΑΜΕΝΗ)
17. Kοιµητήριο Άνοιξης Τέρµα Αναπαύσεως(ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ)
18. Πλατεία Πατριάρχου Ε' (ΠΛΑΤΕΙΑ)
19. Πλατεία Ελευθεριας 25ης µαρτιου(ΠΛΑΤΕΙΑ)
20. Παιδική χαρά 25ης Μαρτίου (Εύξεινος Πόντος) 25ης Μαρτίου(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ)
21. ∆ηµοτικό - Νηπιαγωγείο Σταµάτας 25ης Μαρτίου(ΣΧΟΛΕΙΟ)
22. Κ.Α.Π.Η. Σταµάτας 28ης Οκτωβρίου & Αλωνίων(Κ.Α.Π.Η.)
23. Πλατεία Ηλιόπουλου Αθ. ∆ιάκου(ΠΛΑΤΕΙΑ)
24. Πλατεία Ευξ.Πόντου και Ελευθερίας Ευξ.Πόντου και Ελευθερίας(ΠΛΑΤΕΙΑ)
25. Πλατεία Αγορας Κωνσταντινουπόλεως(ΠΛΑΤΕΙΑ)
26. Πλατεία Βυζαντίου Κωνσταντινουπόλεως(ΠΛΑΤΕΙΑ)
27. Κεντρική πλατεία σταµατάς Λ.Σταµάτας(ΠΛΑΤΕΙΑ)
28. Γήπεδο Ποδοσφαίρου Σταµάτας Μαραθωνοδρόµου Φειδιππίδου(ΓΗΠΕ∆Ο)
και υπόλοιπες αθλ.εγκαταστάσεις
29. Πλατεία Μεταµόρφωση Σωτήρος Μεταµόρφωση Σωτήρος(ΠΛΑΤΕΙΑ)
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30. Πλατεία Λαµπαδαριου Παλατίων και Μαρµαρά(ΠΛΑΤΕΙΑ)
31. Πλατεία Αγίου Τιµοθέου Παλατίων και Προκονήσου(ΠΛΑΤΕΙΑ)
32. Πλατεία Αγίου Θεοδοσίου Πιπεροπούλου και Μιαούλη(ΠΛΑΤΕΙΑ)
33. Αντλιοστάσιο γηπέδου
34. Αντλιοστάσιο Φύριζας
35. Κοιµητήριο Σταµάτας
Ε. Τοµέας Άγιος Στέφανος - Σταµάτα που οριοθετούνται από τους δρόµους: Σωκράτους Λ.Μαραθώνος - Μ. Αλεξάνδρου – Παπανικολή – Παπανικολή.
Τα κτίρια - χώροι που φυλάσσονται , αριθµούν σε 9 και αναλυτικά είναι:
1. Παιδικός σταθµός (Α1 παράρτηµα) Ανεµώνης(ΣΧΟΛΕΙΟ)
2. ∆ηµαρχείο Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου(∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ)
3. 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αγίου Στεφάνου Λ.Μαραθώνος & Π.Κουλουψούζη(ΣΧΟΛΕΙΟ)
4. Αντλιοστάσιο (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ)
5. Παιδική χαρά Αγίου Φανουρίου (Αµυγδαλέζα) Αγίου Φανουρίου(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ)
6. Πλατεία Μαγγεϊκα (τέρµα λεωφορείων) Μ.Αλεξάνδρου(ΠΛΑΤΕΙΑ)
ΣΤ. Τοµέας ∆ροσιά που οριοθετούνται από τους δρόµους:: Λ. ∆ροσιάς Σταµάτας –
Λ.Ροδόπολης – Μουσών – Λ.Καϊρη – Λ.∆ιονύσου – Θέτιδος – Καρδερίνας - Λ.Θυσέως
(ορίζεται στον Χάρτη σαν τοµέας ΣΤ).
Τα κτίρια – χώροι που φυλάσσονται, αριθµούν σε 31 και αναλυτικά είναι:
1. Γυµνάσιο ∆ροσιάς 1η Μάη(ΣΧΟΛΕΙΟ)
2. Λύκειο ∆ροσιάς 1η Μάη(ΣΧΟΛΕΙΟ)
3. Πλατεία Τραυλού 25ης Μαρτίου & Αγ.Ιωάννου(ΠΛΑΤΕΙΑ)
4. Πλατεία Σεµέλης Αθηνών & Αµαδρυάδων(ΠΛΑΤΕΙΑ)
5. Πλατεία Αριάδνης Αθηνών & Θυώνης(ΠΛΑΤΕΙΑ)
6. Πλατεία Αφροδίτης Αθηνών & Σεµέλης(ΠΛΑΤΕΙΑ)
7. Πλατεία Καζαντζάκη Αργυροκάστρου & Μαβίλη(ΠΛΑΤΕΙΑ)
8. Παιδική Χαρά (Ο.Τ. 32) Αργυρουπόλεως(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ)
9. Αντλιοστάσιο Γοργοποτάµου(ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ)
10. Αντλιοστάσιο Γρ. Λαµπράκη & Αργυρουπόλεως(ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ)
11. 1ος Παιδικός Σταθµός ∆ροσιάς Γρηγορίου Λαµπράκη(ΣΧΟΛΕΙΟ)
12. Πλατεία Ποντιακού Ελληνισµού Γρηγορίου Λαµπράκη(ΠΛΑΤΕΙΑ)
13. 1ο, 2ο Νηπιαγωγείο ∆ροσιάς Γρηγορίου Λαµπράκη(ΣΧΟΛΕΙΟ)
14. ∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆ροσιάς Γρηγορίου Λαµπράκη(∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ)
15. Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου ∆ηµοκρατίας & Γρεβενών(ΠΛΑΤΕΙΑ)
16. Πλατεία Ρήγα Φερραίου Ήρας & Αργυροκάστρου(ΠΛΑΤΕΙΑ)
17. Παιδική Χαρά Πλατεία Ρ.Φερραίου Ήρας & Αργυροκάστρου(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ)
18. 2ος Παιδικός Σταθµός ∆ροσιάς Κύπρου(ΣΧΟΛΕΙΟ)
19. Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως Λ. Μαραθώνος(ΠΛΑΤΕΙΑ)
20. Παιδική Χαρά (Ο.Τ. 235) Λεωφ. ∆ιονύσου(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ)
21. ΚΕΠ ∆ροσιάς Λεωφ. Μαραθώνος(ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΗΜΟΥ)
22. Γηροκοµείο - Οίκος ευγηρίας Λεωφ. Σταµατας(ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΗΜΟΥ)
23. Πλατεία Μαβίλη Μαβίλη & Καρδερίνας(ΠΛΑΤΕΙΑ)
24. Πλατεία Μακρυγιάννη Μακρυγιάννη & Χλόης(ΠΛΑΤΕΙΑ)
25. Παιδική Χαρά (Ο.Τ. 103) Μπιζανίου(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ)
26. Αντλιοστάσιο Παπάγου & Κεδρών (παρχαρ)(ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ)
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27.
28.
29.
30.

Αντλιοστάσιο Ρέας(ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ)
Πλατεία Ελ. Κορολή Ρόδων -Τραπεζούντος - Αθ. ∆ιάκου(ΠΛΑΤΕΙΑ)
Κ.Α.Π.Η. ∆ροσιάς Στρατηγού Πετρίτη(Κ.Α.Π.Η.)
Γήπεδο ποδοσφαίρου - τέννις - µπάσκετ ∆ροσιάς Τραυλού (Κόκκινο χωράφι)(ΓΗΠΕ∆Ο)

Ζ. Τοµέας Ροδόπολη που οριοθετούνται από τους δρόµους: Λ. ∆ροσιάς Σταµάτας – Μακαρίου
– Κωνσταντινουπόλεος – Αναπαύσεως – Μαραθωνοδρόµου Φειδιππίδου – Κυθήρων –
Γαλήνης - Αγίου Ιωάννου – Μητροπολίτου Γρηγορίου Κυδωνίων – Λ. ∆ιονύσου – Μουσών Λ.Ροδόπολης (ορίζεται στον Χάρτη σαν τοµέας Ζ).
Τα κτίρια - χώροι που φυλάσσονται αριθµού σε 25 και αναλυτικά είναι:
1. 2ο Νηπιαγωγείο ∆ιονύσου Μητρ.Γ ρηγ.Κυδωνιών στην αρχή αριστερά(ΣΧΟΛΕΙΟ)
2. 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιονύσου Μητρ.Γρηγ.Κυδωνιών και Λεωφόρο ∆ιονύσου(ΣΧΟΛΕΙΟ)
3. Πλατεία Μητρ.Κυδωνιών και Καίρη Μητρ.Κυδωνιών και Καίρη(ΠΛΑΤΕΙΑ)
4. Παιδική χαρά Μητρ.Κυδωνιών και Καίρη Μητρ.Κυδωνιών και Καίρη(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ)
5. Γήπεδο Ποδοσφαίρου Ροδόπολης (ΓΗΠΕ∆Ο)
6. Πλατεία Ροδόπολης (Κεντρική) 25ης µαρτιου(ΠΛΑΤΕΙΑ)
7. ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ροδόπολης 25ης Μαρτίου(∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ)
8. ∆εξαµενη Ροδόπολης Αγίων Πάντων(∆ΕΞΑΜΕΝΗ)
9. Κοιµητήριο Ροδόπολης (Παλιό) Ιερός Ναός Άγιος Τριάδος(ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ)
10. Παιδικός Σταθµός Ροδόπολης Καραϊσκάκη(ΣΧΟΛΕΙΟ)
11. Νηπιαγωγείο Ροδόπολης Καραϊσκάκη(ΣΧΟΛΕΙΟ)
12. Παιδική χαρά Καραϊσκάκη & Μαραθωνοµάχων Καραϊσκάκη & Μαραθωνοµάχων(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ)
13. Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων ∆ηµοτικού Σχολείου Ροδόπολης (Κλείστο γυµναστήριο Ροδόπολης)
Κολοκοτρωνη(ΑΙΘΟΥΣΑ)
14. ∆ηµοτικό Σχολείο Ροδόπολης Κολοκοτρώνη(ΣΧΟΛΕΙΟ)
15. Αντλιοστάσιο & γεώτρηση Ροδόπολης Λεωφ. ∆ιονύσου (θέση Τρία Πεύκα)(ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ)
16. Κοιµητήριο Ροδόπολης (Νέο) Περιοχή "Αη Γιάννη"(ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ)
17. ∆εξαµενή Ροδόπολης Ρέας(∆ΕΞΑΜΕΝΗ)
18. Παιδική χαρή στην περιοχή "Παλιοσταµάτα" Ρόδων(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ)
19. Πλατεία στην περιοχή "Παλιοσταµάτα" Ρόδων(ΠΛΑΤΕΙΑ)
20. ∆εξαµενή Σταµάτας (∆ΕΞΑΜΕΝΗ)
Η. Τοµέας ∆ιόνυσος - Ραπεντώσα που οριοθετούνται από τους δρόµους:: Αγίου Ιωάννου –
Μητροπολίτου Γρηγορίου Κυδωνίων – Λ. ∆ιονύσου – Βωµού ∆ιονύσου – Βυζαντίου – Πύλου
– Αρκαδίας - Αραχώβης (ορίζεται στον Χάρτη σαν τοµέας Η).
Τα κτίρια - χώροι που φυλάσσονται αριθµού σε 9 και αναλυτικά είναι:
1. Booster επί των οδών Καρκαβίτσα και Καβάφη Καρκαβίτσα και Καβάφη(BOOSTER)
2. Αντλιοστάσιο στην περιοχή Ραπεντώσα Κοντά στο Λατοµείο(ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ)
3. Γήπεδο Ποδοσφαίρου ∆ιονύσου Λεωφόρο ∆ιονύσου(ΓΗΠΕ∆Ο)
4. Αντλιοστάσιο Λ. ∆ιονύσου Λεωφόρο ∆ιονύσου και Αιγαίου(ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ)
5. Κοιµητήριο ∆ιονύσου Λεωφόρος ∆ιονύσου -Νέας Μάκρης αριστερά ∆ίπλα στο Γ' Γερµανικό
Νεκροταφείο(ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ)
6. Booster επί της οδού Μεθώνης Μεθώνης(BOOSTER)
7. Κοιµητήριο ∆ροσιάς Τέρµα Αγ.Τριάδος Ροδόπολη(ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ)
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Θ. Τοµέας ∆ιόνυσος - Ραπεντώσα που οριοθετούνται από τους δρόµους:: Λ. ∆ιονύσου –
Γαίας – Κωνσταντινουπόλεως – Μαγνησίας – Λ.Αθηνών (ορίζεται στον Χάρτη σαν τοµέας Θ
).
Τα κτίρια - χώροι που φυλάσσονται αριθµού σε 18 και αναλυτικά είναι:
1. Γυµνάσιο Λύκειο ∆ιονύσου Αττάλου(ΣΧΟΛΕΙΟ)
2. ∆εξαµενές νερού στο τέρµα της οδού Βοσπόρου Βοσπόρου(∆ΕΞΑΜΕΝΗ)
3. Booster επί της οδού Θεµιστοκλέους στην περιοχή Αναγέννηση Θεµιστοκλέους(BOOSTER)
4. Κλειστό Γυµναστήριο ∆ιονύσου Κάδµου & Αρµονίας(ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ)
5. Παιδική χαρά Κίου και Μαινάδων Κίου και Μαινάδων(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ)
6. Πλατεία Κίου και Μαινάδων Κίου και Μαινάδων(ΠΛΑΤΕΙΑ)
7. Αντλιοστάσιο στην περιοχή Ρέα ∆ροσιάς Λεωφόρος Αθηνών(ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ)
8. Αντλιοστάσιο θέση πηγαδάκι Λεωφόρος ∆ιονύσου(ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ)
9. ∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆ιονύσου Νικολάου Πλαστήρα(∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ)
10. Πολιτιστικό Κέντρο ∆ιονύσου Νικολάου Πλαστήρα(ΑΙΘΟΥΣΑ)
11. Χώρος ∆ιονυσίων µε το πάρκο των αγαλµάτων Παλαιό Σταθµό του τρένου(ΠΑΡΚΟ)
12. Παιδική χαρά στην Αναγέννηση Προµηθέως(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ)
13. 1ο Νηπιαγωγείο ∆ιονύσου Σατωβριάνδου(ΣΧΟΛΕΙΟ)
14. 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιονύσου Στρατή Καρρά & Σατωβριάνδου(ΣΧΟΛΕΙΟ)
Παραµένει στη διακριτική ευχέρεια της ∆ηµοτικής Αρχής η δυνατότητα να ενταχθούν στα
δροµολόγια των περιπολικών της υπηρεσίας φύλαξης οι Ιεροί Ναοί για κάθε τοµέα όπως και
οι δηµόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν σε κτήρια στα διοικητικά όρια του ∆ήµου. Κατωτέρω
παρατίθεται ενδεικτικός κατάλογος:
Α. Τοµέας Κρυονέρι:
Εκκλησία Άγιος Γεώργιος Αγίας τριάδος(ΕΚΚΛΗΣΙΑ)
Ιερά Μονή Παναγίας Μυρτιδιωτήσης Κύπρου(ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ)
Ιερά µονή Κοσµοσωτήρος Λεύκης(ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ)
Ιερά Μονή Αγ. Ευσταθίου & Εκκλησάκι Αγίας Άννας Λεύκης(ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ)
Εκκλησία Αγίου Παντελεήµων Παραδείσου(ΕΚΚΛΗΣΙΑ)
Εκκλησία Κοίµηση Θεοτόκου Παραδείσου & Αγίου Παντελεήµωνα(ΕΚΚΛΗΣΙΑ)
Εκκλησία Αγίων Ταξιαρχών Προέκταση Λ.Κρυονερίου Προε Κτήµα Τατοίου(ΕΚΚΛΗΣΙΑ)
Β. Τοµέας Άγιος Στέφανος
Εκκλησία Κοιµ. Θεοτόκου Κοιµ. Θεοτόκου & Καραολή - ∆ηµητρίου(ΕΚΚΛΗΣΙΑ)
Γ. Τοµέας Άνοιξη
Εκκλησία Αγίας Παρασκευής Αγίας Παρασκευής και Αγράφων(ΕΚΚΛΗΣΙΑ)
Σχολή ∆.Ε.Η. Λ. Ανοίξεως(ΣΧΟΛΕΣ ∆ΕΗ)
Εκκλησία Αγ. Θεοδώρων Λ. Μαραθώνος και Λ. Ανοίξεως(ΕΚΚΛΗΣΙΑ)
∆. Τοµέας Άνοιξη
Εκκλησία Ιερός Ναός Κοιµήσεως Θεοτόκου Κανάρη(ΕΚΚΛΗΣΙΑ)
Εκκλησία Παναγίτσα Τζων Κέννεντυ και Κοιµήσεως Θεοτόκου(ΕΚΚΛΗΣΙΑ)
Εκκλησία Παναγία (Χωριό) Λ. Σταµάτας(ΕΚΚΛΗΣΙΑ)
Εκκλησία Άξιον Εστί (Χωριό) Μαραθώνος(ΕΚΚΛΗΣΙΑ)
Εκκλησία Αγίου Λουκά Περιοχή Κατσίκι(ΕΚΚΛΗΣΙΑ)
Εκκλησία Προφήτου Ηλία (Εύξεινος Πόντος) Προφήτου Ηλία(ΕΚΚΛΗΣΙΑ)
Εκκλησία Μεταµόρφωση Σωτήρος (Χωριό) Σταµάτα(ΕΚΚΛΗΣΙΑ)
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Εκκλησία Αγίου. Κωνσταντίνου (Προκόνησος) Λ.Μαραθώνος(ΕΚΚΛΗΣΙΑ)
Ε. Τοµέας Άγιος Στέφανος - Σταµάτα
Εκκλησία Αγίου Φανουρίου (Αµυγδαλέζα) Αγίου Φανουρίου(ΕΚΚΛΗΣΙΑ)
Εκκλησία Αγίας Παρασκεύης (Κουκουνάρθι) Μαραθωνοδρόµου Φειδιππίδου(ΕΚΚΛΗΣΙΑ)
Εκκλησία Προφήτου Ηλία (Κουκουνάρθι) Προφήτου Ηλία(ΕΚΚΛΗΣΙΑ)
Εκκλησία Αγίου Κωνσταντίνου (ΕΚΚΛΗΣΙΑ)
Ιερά Μονή Οσίου Θεοδοσίου(ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ)
ΣΤ. Τοµέας ∆ροσιά
Εκκλησία Αγίου ∆ηµητρίου Εθνάρχου Μακαρίου(ΕΚΚΛΗΣΙΑ)
Ιέρα Μονή Αγίας Σκέπης (ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ)
Ζ. Τοµέας Ροδόπολη
Εκκλησία Αγίας Τριάδος Αγίας Τριάδος(ΕΚΚΛΗΣΙΑ)
Ιερά Μονή Παναγιάς Φανερωµένης Γαλήνης(ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ)
Σωµατείο Εθελοντικών ∆υνάµεων ∆ασοπυρόσβεσης & ∆ιάσωσης Ειρήνης(ΣΩΜΑΤΕΙΟ)
Εκκλησία Προφήτη Ηλιου Λεωφ. Ροδοπόλεως(ΕΚΚΛΗΣΙΑ)
Εξωκκλήσι ¨Αη Γιάννη" Περιοχή "Αη Γιάννη"(ΕΚΚΛΗΣΙΑ)
Η. Τοµέας ∆ιόνυσος
Αρχαιολογικός χώρος Βωµού ∆ιονύσου περιοχή Ραπεντώσα Βωµού
∆ιονύσου(ΑΡΧΕΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ)
Εκκλησία Γεννέσεως της Θεοτόκου περιοχή Ραπεντώσα Καταρράκτη(ΕΚΚΛΗΣΙΑ)
Θ. Τοµέας ∆ιόνυσος - Ραπεντώσα
Εκκλησία Αγίου Γεωργίου Αγίου Γεωργίου(ΕΚΚΛΗΣΙΑ)
Εκκλησία Αγίου ∆ιονυσίου Ανάµεσα στις οδούς Αττάλου και Κίου(ΕΚΚΛΗΣΙΑ)
Εκκλησία Αγίου Γεωργίου Χιοπολίτη Λεωφόρου ∆ιονύσου έναντι γηπέδου(ΕΚΚΛΗΣΙΑ)
Εκκλησία Γεννήσεως Θεοτόκου περιοχή Αναγέννηση Προµηθέως και
Ανακτορείας(ΕΚΚΛΗΣΙΑ)
Στο σηµείο αυτό δηλώνεται ότι ο κατάλογος των κτηρίων είναι ενδεικτικός και µπορεί να
συµπεριλαµβάνει οποιαδήποτε άλλο κτήριο δηµόσιας υπηρεσίας ή του ∆ήµου και των ΝΠ∆∆
αυτού που δεν έχουν καταγραφεί ή που επίκειται να λειτουργήσουν κατά τη διάρκεια της
σύµβασης
Άρθρο 4°
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «∆ΑΠΑΝΕΣ
ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (άρθ. 21 παρ.11 του ν.3731/2008)», σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆.
60/2007 και τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης, ανέρχεται στα
450.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%
Για τον προϋπολογισµό της ετήσιας δαπάνης έχουν ληφθεί υπόψη οι αµοιβές του προσωπικού
που έχουν υπολογισθεί µε βάση την Εθνική Γενική Συλλογική σύµβαση Εργασίας για
προσωπικό άνω των 25 ετών µε µία τριετία, το ετήσιο κόστος PATROL (µίσθωση οχηµάτων,
συντήρηση, ελαστικά - καύσιµα κ.λ.π.), το διοικητικό κόστος, το κόστος αναλωσίµων, όλων
των σχετικών άµεσων και έµµεσων δαπανών που αφορούν την πλήρη εκτέλεση του έργου σε
σχέση µε τις τεχνικές απαιτήσεις καθώς και το εργολαβικό κέρδος.
Στον υποφάκελο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ επι ποινή αποκλεισµού, θα πρέπει να
υπολογίζεται αναλυτικά το κόστος του έργου και να απεικονίζεται µε σαφήνεια ο
υπολογισµός της δαπάνης:
Α) Της φύλαξης και φρούρησης των δηµοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων σε 8ωρη
καθηµερινή βάση, όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας 365 ηµέρες το χρόνο (ωράριο 22:00-06:00)
µε 9 Patrol συν ένα εποπτικό.
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Β) Η Συνολική ∆απάνη της Καθαρής Αξίας, το ΦΠΑ αυτής και το Συνολικό Ποσό µε ΦΠΑ το
οποίο αποτελεί και το Σύνολο της Οικονοµικής Προσφοράς του υποψηφίου.

Στον προϋπολογισµό, έχουν υπολογισθεί σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου
και την εργατική νοµοθεσία, 240.000,00€ µισθοδοτικό κόστος, συµπεριλαµβανοµένων των
ασφαλιστικών εισφορών, των επιδοµάτων και δώρων των φυλάκων και των αντικαταστατών
τους, 150.000,00€ κόστος Patrol αυτοκινήτων συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών κτήσης,
συντήρησης και καυσίµων περιπολίας και 60.000,00€ που περιλαµβάνει το ∆ιοικητικό
κόστος, τα αναλώσιµα, το κόστος εξοπλισµού και ατοµικών µέσων προστασίας όπως ορίζεται
από την νοµοθεσία για τους φύλακες security και το εργολαβικό κέρδος του αναδόχου
,συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.
Άρθρο 5°
Τόπος, Μέθοδοι-Πλαίσιο-Παρεχόµενες υπηρεσίες Υποχρεώσεις
Οι υπηρεσίες φύλαξης και ασφάλειας µπορούν να εξυπηρετηθούν µε την απασχόληση ικανού
αριθµού ατόµων (φυλάκων) κατάλληλα εκπαιδευµένων και εφοδιασµένων.
α) Οι φύλακες περιπολίας:
Θα είναι οργανωµένοι σε µονοµελές συνεργείο - πλήρωµα (οδηγός) επιβαίνων σε αυτοκίνητο
περιπολίας, το οποίο στο εξής αποκαλείται «Μονάδα φύλαξης» (Μ.Φ.)
Θα καλύπτουν µια (1) οκτάωρη βάρδια (22:00 - 06:00), ανά εικοσιτετράωρο και για όλες τις
ηµέρες της εβδοµάδας.
Θα περιέρχονται - περιπολούν σε όλη την περιφέρεια του ∆ήµου και κυρίως στους χώρους
που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η κάθε «Μονάδα φύλαξης» (Μ.Φ.) θα διανύει κατά µέσο όρο
110 χλµ στο οκτάωρο της βάρδιας µε όχηµα τουλάχιστον 1.000 cc.
Θα συνεργάζονται στην αντιµετώπιση κάθε παράνοµης ενέργειας µε το Αστυνοµικό Τµήµα
της περιοχής. Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας της αστυνοµικής δύναµης οι εισβολείς θα
εντοπίζονται, θα απωθούνται και ταυτόχρονα θα ενηµερώνεται το Αστυνοµικό Τµήµα για τη
δίωξή τους.
Οι βάρδιες των Patrol, θα είναι δέκα (10). Περιλαµβάνονται οι 9 τοµείς του ∆ήµου και ο
Αρχιφύλακας συντονιστής του έργου. Η κάθε βάρδια, θα είναι διάρκειας οχτώ ωρών η κάθε
µία και θα εκτελείται στις ώρες από 22:00 έως 06:00.
Η καλή λειτουργία του συστήµατος θα διασφαλίζεται από το πρόγραµµα εντοπισµού (GPS)
και εκτέλεσης πεζών περιπολιών των κινήσεων των περιπολικών και των φυλάκων αντίστοιχα
έτσι ώστε ανά πάσα στιγµή να προκύπτει η παρουσία των φυλάκων και η κίνηση των
οχηµάτων.
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Οι µονάδες φύλαξης (Μ.Φ.) υποστηρίζονται από το κατάλληλο δυναµικό και το
επιχειρησιακό κέντρο της εταιρείας.
Παρεχόµενες υπηρεσίες από περιπολικό.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τις εξωτερικές περιπόλους είναι οι εξής:
Εξωτερική περιπολία σε όλη την έκταση του ∆ήµου, βάσει προκαθορισµένων διαδροµών µε
χαµηλή ταχύτητα ελέγχοντας.
Υποβολή καθηµερινής αναφοράς της βάρδιας τους στο βιβλίο συµβάντων του οχήµατος το
οποίο βρίσκεται εσωτερικά και θα διατηρείται πάντα σε καλή κατάσταση.
Υποβολή αναφοράς στην ∆/νση Περιβάλλοντος του ∆ήµου για θέµατα ασφάλειας (π.χ. πτώση
δένδρων, βλάβες σε δίκτυα, ελλιπής φωτισµός,grafity κτλ.).
Έλεγχος του εξωτερικού χώρου των κτιρίων κάθε δύο ώρες ελεγχόµενο από τα check point.
Αναµονή και φύλαξη σε κτήριο µέχρι την επί τόπου παρουσία της αστυνοµίας (µόνο αν
διαπιστωθεί κάποιος βανδαλισµός κ.τ.λ.)
Άµεση επέµβαση σε περίπτωση που ειδοποιηθεί από τους συναδέλφους στον ασύρµατο (πχ
για λόγους έκτακτης ανάγκης ή από το κέντρο λήψης σηµάτων συναγερµού )
Έλεγχος οχηµάτων του ∆ήµου όπου αυτά βρίσκονται εσωτερικά στα όρια του ∆ήµου.
Να υπάρχει πάντα πυροσβεστήρας, φωσφορίζον γιλέκο , κώνοι και αλυσίδες, σκαπανικά µέσα
(φτυάρια, άµµος, αλάτι).
Υποχρεώσεις φυλάκων
Το προσωπικό φύλαξης οφείλει να ακολουθεί ορισµένους κανόνες για την αποτελεσµατική
άσκηση των καθηκόντων του. Οι κανόνες αυτοί απορρέουν από το σχέδιο φύλαξης του και
έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα.
Συγκεκριµένα, κάθε εργαζόµενος στην υπηρεσία φύλαξης οφείλει:
Να έχει µαζί του:
Αντίγραφο της άδειας εργασίας,
Ενδεικτική ταυτότητα SECURITY κατά την προσέλευση στο χώρο εργασίας για την ανάληψη
των καθηκόντων του.
Ασύρµατο φορτισµένο.
Άδεια οδήγησης
Να φοράει σύµφωνα µε το νόµο το αλεξίσφαιρο γιλέκο.
Να φοράει την εγκεκριµένη στολή της εταιρείας.
Να κάνει ανάληψη βάρδιας τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την ώρα έναρξης και να αποχωρεί 5
λεπτά µετά τη λήξη της ώστε να υπάρχει χρόνος για ενηµέρωση του επόπτη της εταιρείας και
συµπλήρωση του εντύπου αναφοράς.
Να διατηρεί σε άριστη κατάσταση τα υλικά που χρησιµοποιούνται στη φύλαξη (φακός,
ασύρµατος, αδιάβροχο, τζάκετ)
Να µην κάνει χρήση αλκοολούχων ποτών ή άλλων ουσιών που µπορεί να επηρεάσουν την
εκτέλεση των καθηκόντων του
Να µην εκτελεί οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, που δεν σχετίζεται µε την εκτέλεση των
καθηκόντων του κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας.
Να χρησιµοποιεί τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας (οχήµατα .τηλεφωνικές συσκευές)
αποκλειστικά για υπηρεσιακούς λόγους.
Να συµπεριφέρεται αυστηρά υπηρεσιακά και µε ευπρέπεια
Να τηρεί εχέµυθη στάση σε ότι σχετίζεται µε την εκτέλεση των καθηκόντων του
Να συνεργάζεται µε τις κρατικές αρχές (Αστυνοµία , Ε.Κ.Α.Β., Πυροσβεστική κλπ.)
Να επικοινωνεί µε το Γραφείο Ασφάλειας-Φύλαξης για θέµατα υπηρεσιακά και για θέµατα
που σχετίζονται µε τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του.
Να µη φέρει ή χρησιµοποιεί οποιουδήποτε είδους οπλισµό (χειροπέδες, σπρέι, γκλοµπ κλπ.)
Να φροντίζει να ενηµερώνεται για το πρόγραµµα των βαρδιών
Άρθρο 6°
Συµπληρωµατικά καθήκοντα προσωπικού φύλαξης - Κυρώσεις
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Οι µονάδες: φύλαξης θα πρέπει επιπροσθέτως:
Να συµπράττουν, πάντα µε την παρουσία και υπό την ευθύνη των αστυνοµικών οργάνων, σε
περιοδικούς και δειγµατοληπτικούς ελέγχους οχηµάτων που εξέρχονται από το ∆ήµο σε
οποιονδήποτε και αν ανήκουν, µε σκοπό να διαπιστωθούν απόπειρες παράνοµης
δραστηριότητας.
Σε συνεννόηση πάντοτε µε τη ∆ιοίκηση του ∆ήµου (∆ήµαρχο ή, κατά περίπτωση,
Αντιδήµαρχο), να επιδιώκουν την από τα παριστάµενα αστυνοµικά όργανα δίωξη των
παρανοµούντων ή όσων αποπειρώνται να παρανοµήσουν.
Κυρώσεις Φύλακα Ασφαλείας
Για την αποτελεσµατική παροχή των υπηρεσιών ασφάλειας και φύλαξης στο ∆ήµο κρίνεται
αναγκαία η διεξανωνή εφόδων ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των κανονισµών και
προδιαγραφών των παρεχόµενων υπηρεσιών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πληµµελής
άσκηση καθηκόντων θα επιβάλλονται κυρώσεις .
Άρθρο 7°
Προσωπικό - Εξοπλισµός - Εποπτεία
Με βάση τα αναφερόµενα στο άρθρο 5° σχετικά µε τις µονάδες φύλαξης (Μ.Φ.) ανά βάρδια
και µε δεδοµένο ότι κάθε µονάδα φύλαξης περιλαµβάνει ένα (1) άτοµο, προκύπτουν τα
παρακάτω σε σχέση µε το απασχολούµενο προσωπικό:
Καθ’όλη τη διάρκεια του οκταώρου θα απασχολούνται συνολικά δέκα (10) οδηγοί-φύλακες
από τους οποίους ο ένας (1) υπεύθυνος βάρδιας.
Το προσωπικό θα είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο ώστε να εργάζεται αποτελεσµατικά,
τηρώντας τη νοµοθεσία και σε συνεργασία πάντοτε µε τις αστυνοµικές αρχές για την
περιφρούρηση του ∆ήµου.
Οι φύλακες θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τον παρακάτω εξοπλισµό:
Κάθε (Μ.Φ.) επιβαίνει σε ειδικό όχηµα περιπολίας τουλάχιστον 1000 κυβικών.
Η διαθεσιµότητα και ετοιµότητα χρήσης των αυτοκινήτων είναι σηµαντικότατος παράγοντας
αποτελεσµατικής δράσης των οµάδων. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίζει την άµεση
αντικατάσταση του αυτοκινήτου της Μ.Φ. εντός δύο ωρών, σε περίπτωση βλάβης ή για
οποιαδήποτε αιτία (π.χ. βανδαλισµός) ακινητοποίησης ενός αυτοκινήτου.
Ειδικό φακό περιπολίας
Ασύρµατη επικοινωνία
Εταιρική κινητή τηλεφωνία
Ηλεκτρονική σηµειακή αναγνώριση (συσκευή καταγραφής πεζών περιπολιών).
Πλήρη σύνολο αντιπυρικής προστασίας µε πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 15Kg εντός των
οχηµάτων περιπολίας.
Φωσφορίζον γιλέκο
Κώνους
Αλυσίδες
Σκαπανικά µέσα (φτυάρια, άµµος, αλάτι).
Εποπτικές διαδικασίες αξιολόγησης προσωπικού.
Η συνεχής αναβάθµιση και βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών φύλαξης προϋποθέτει
συστηµατικό έλεγχο και αξιολόγηση του προσωπικού φύλαξης. Στην κατεύθυνση αυτή έχουν
οριστεί οι ακόλουθες εποπτικές διαδικασίες:
Α)Σηµεία ηλεκτρονικού ελέγχου
Β)Ατοµικό φύλλο αξιολόγησης φύλακα
Γ)Έντυπο αξιολόγησης παρεχόµενων υπηρεσιών φύλαξης.
Άρθρο 8° ∆ιάρκεια εργασιών
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Οι υπηρεσίες φύλαξης αφορούν την χρονική περίοδο ενός (1) έτους , από την ηµεροµηνία
υπογραφής της σύµβασης ,για τους τοµείς ευθύνης περιπόλων όπως αναφέρονται στο άρθρο
3ο.
Άρθρο 9°
Οχήµατα - Εξοπλισµός
Θα χρησιµοποιηθούν δέκα (10) περιπολικά οχήµατα της εταιρείας και Θα υπάρχουν (2)
εφεδρικά σε περίπτωση βλάβης και θα καλύπτουν την οκτάωρη βάρδια. Θα φέρουν τα
διακριτικά σήµατα της εταιρείας και φωτεινή σήµανση στην οροφή, βάσει της νοµοθεσίας,
καθώς και τα στοιχεία του ∆ήµου δηλαδή «∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΦΥΛΑΞΗΣ».
Άρθρο 10ο
Απαιτήσεις από τους συµµετέχοντες
Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 13 της παρούσας
διακήρυξης.
Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου (πριν την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών) ή ελλείψει αυτού, ισότιµο έγγραφο
εκδιδόµενο από δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου.
Υπόχρεοι για την προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι στην περίπτωση διαγωνιζόµενης Ο.Ε.
και Ε.Ε. οι οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές, στην περίπτωση της ΕΠΕ οι διαχειριστές,
στην περίπτωση της Α.Ε. ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος και σε κάθε άλλη περίπτωση
νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. Η νόµιµη εκπροσώπηση προκύπτει από το
καταστατικό της εταιρίας.
Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής, έκδοσης τουλάχιστον του
τελευταίου εξαµήνου, πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, από τα οποία
να προκύπτει ότι:
∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία
προβλεπόµενη από τις εθνικές νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (όπως συνδιαλλαγή του
άρθρου 99 του Ν.3588/2007).
∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής
εκκαθάρισης, ή αναγκαστικής διαχείρισης, ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει,
υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα
δηλώνεται ότι:
έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης, καθώς και των συναφών µε αυτή
διατάξεων των κείµενων νόµων και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
δεν έχουν διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα.
Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία
υποβολής της προσφοράς.
Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήµεροι ως προς τις
φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς.
Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου, µε πιστοποίηση εγγραφής
για το συγκεκριµένο επάγγελµα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από δηµόσια αρχή, που
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες, πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
προσφορών και θα καλύπτει την άσκηση των δραστηριοτήτων κατά το ως προς αναφορά έτος.
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Άδεια Λειτουργίας του Ν.2518/97 σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς.
Άδεια εγκεκριµένης στολής από το Γ.Ε.Ε.Θ.Α.
Κατάλογο – πελατολόγιο, όπου ο προσφέρων έχει πραγµατοποιήσει συναφές έργο ο οποίος να
συνοδεύεται από αναλυτική περιγραφή των συµβάσεων. Ο προσφέρων θα πρέπει να έχει
εκτελέσει την τελευταία πενταετία, τουλάχιστον µία (1) ετήσια σύµβαση µε σχετικό συναφές
έργο. Συναφές έργο θεωρείται ένα έργο όταν έχει ίσο ή µεγαλύτερο προϋπολογισµό µε τον
προκηρυσσόµενο και έχει σαν φυσικό αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτηριακών
εγκαταστάσεων.
Ο κατάλογος θα έχει την ακόλουθη µορφή:
ΕΠΩΝΥΜ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝ
ΕΤΗΣΙΑ
ΙΑ
Σ
Ο
ΑΞΙΑ
Α/Α ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ
ΣΥΜΒΑΣ
(ΠΕΛΑΤΗ ΗΣ (ΑΠΟ - ΝΩΝ
ΗΣ
)
ΕΩΣ)
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΛΗΘΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕ
ΝΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ως αποδεικτικό εµπειρίας ορίζονται τα αντίγραφα των σχετικών συµβάσεων.
Βεβαίωση αυτοψίας των κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του ∆ήµου ∆ιονύσου, η οποία
χορηγείται από τον ∆ήµο ∆ιονύσου.
Πιστοποιητικό ποιότητας για την παροχή υπηρεσιών ISO 9001:2008 και ΕΛΟΤ 18001:2008
που αφορά το σύστηµα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία της εταιρείας.
Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελµατικών
κινδύνων µιας τουλάχιστον τράπεζας ή ενός άλλου χρηµατοπιστωτικού οργανισµού µε την
οποία θα πιστοποιείται η πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησής τους στην οποία να
αναφέρονται ότι:
Α) Η Τράπεζά µας έχει εγκρίνει µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχει καθορίσει και
έχουν γνωστοποιηθεί στην εταιρία, πιστοδοτικά όρια για χρηµατοδοτήσεις συνολικού ποσού €
Β) Αναφορικά µε τον ανωτέρω ∆ιαγωνισµό στον οποίο πρόκειται να συµµετάσχετε, η
Τράπεζά µας προτίθεται να εξετάσει οιοδήποτε αίτηµα χρηµατοδότησης σύµφωνα µε το ύψος
της σύµβασης µε βάση τα Τραπεζικά κριτήρια, τους ισχύοντες νοµισµατοπιστωτικούς
κανόνες, την οικονοµική κατάσταση και τις προοπτικές της εταιρίας κατά τον χρόνο υποβολής
του.
Πιστοποιητικό ασφάλισης γενικής και επαγγελµατικής αστικής ευθύνης προς τρίτους το οποιο
και θα περιλαµβάνει ασφάλιση σωµατικών βλαβών, ορίου τουλάχιστον 500.000,00 €, υλικών
ζηµιών, ορίου τουλάχιστον 500.000,00 €, οµαδικό, ορίου τουλάχιστον 1.000.000,00€ και
ανώτατο, ορίου τουλάχιστον 2.000.000,00€
Ισολογισµούς ή αποσπάσµατα ισολογισµών, στην περίπτωση που η δηµοσίευση των
ισολογισµών απαιτείται από τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο
οικονοµικός φορέας, κατά τρεις (3) προηγούµενες του έτους διενέργειας του διαγωνισµού
οικονοµικές χρήσεις.
Να εµφανίζει κύκλο εργασιών σε κάθε µια εκ των τριών τελευταίων χρήσεων τουλάχιστον ίσο
ή µεγαλύτερο του προϋπολογισµού του υπό ανάθεση Έργου.
Αντίγραφο Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών από την ∆.Ο.Υ στην οποία υπάγεται η επιχείρηση,
από την οποία θα προκύπτει η κατ' ελάχιστον τριετής λειτουργία της.
Κατάσταση στην οποία θα εµφανίζεται ο αριθµός των εργαζοµένων στην επιχείρηση.
Αποδεικτικό ότι ο ανάδοχος έχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης και ελέγχου
των φυλάκων και των Patrol σε πραγµατικό χρόνο. Ως αποδεικτικά στοιχεία, ορίζονται οι
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εκτυπώσεις µιας εβδοµάδας του ιστορικού κίνησης των οχηµάτων και της παρακολούθησης
των φυλάκων, σε χρονικό διάστηµα τριών µηνών πριν τη διενέργεια του διαγωνισµού.
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ A ’75), όπως εκάστοτε
ισχύει, υπογεγραµµένη ψηφιακό, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην
οποία θα δηλώνεται ότι: θα παρέχεται η δυνατότητα αποµακρυσµένου ελέγχου από αρµόδιο
άτοµο του ∆ήµου, των εποχούµενων περιπολιών (Patrol) κατά τη διάρκεια της περιπολίας
τους και των περιπολιών ελέγχου των φυλάκων κατά τη διάρκεια των βαρδιών τους. θα
λαµβάνονται πληροφορίες σχετικά µε την ακριβή θέση των οχηµάτων και των σηµείων
ελέγχου που πραγµατοποιούν οι φύλακες σε πραγµατικό χρόνο.
Βιογραφικά των φυλάκων που θα στελεχώσουν το έργο από τα οποία να προκύπτει ότι η
ηλικία τους είναι άνω των 25 ετών και διαθέτουν επαγγελµατική επάρκεια (πιστοποιητικό
ΚΕΜΕΑ).
Κατάλογο σχετικά µε τα µηχανήµατα, τις εγκαταστάσεις, τον τεχνικό εξοπλισµό και τα
περιπολικά αυτοκίνητα που θα διαθέσει για την εκτέλεση της σύµβασης. Ειδικότερα, για τα
περιπολικά οχήµατα, που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να κατατεθούν αντίγραφα των
αδειών κυκλοφορίας αυτών τα οποία και θα έχουν συντηρηθεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές
των κατασκευαστών τους (προσκόµιση υπεύθυνης δήλωσης, ψηφιακά υπογεγραµµένης, ότι
εφόσον µειοδότησουν και προκειµένου για την υπογραφή της σύµβασης θα προσκοµίσουν τα
ανάλογα αποδεικτικά έγγραφα). . Σε περίπτωση που ο συµµετέχων δεν διαθέτει περιπολικά
οχήµατα, αντίγραφο προσφοράς µε την εταιρεία που θα τα µισθώσει, αναγράφοντας τον όρο
σχετικά µε την ηµεροµηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας.
23.
Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για τον τρόπο µε τον οποίο ο διαγωνιζόµενος
σκοπεύει να προσεγγίσει την εκτέλεση του συνολικού έργου φύλαξης. Το επιχειρησιακό
σχέδιο θα πρέπει επικεντρώνεται στην περιγραφή της µεθοδολογίας υλοποίησης για την
επιτυχή εκτέλεσή του καθώς τους τρόπους και τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν για την
έγκριση των όρων της διακήρυξης του ηλεκτρονικού διεθνούς δηµόσιου ανοικτού
διαγωνισµού, τους οποίους συνέταξε το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου.
Ο εν λόγω διαγωνισµός σύµφωνα µε το Π.∆.60/2007, θα διεξαχθεί σε 40 ηµέρες από την
τελευταία δηµοσίευση
για την έγκριση της δαπάνης «υπηρεσίας φύλαξης κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του
∆ήµου» και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 450.000,00€ σε βάρος του Κ.Α.
10.6278.0002 µε τίτλο «Υπηρεσία φύλαξης κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του ∆ήµου»
και την εξόφληση των σχετικής δαπάνης (ΠΑΥ ……./2016).

Με εντολή ∆ηµάρχου
Ο Γεν. Γραµµατέας
Μιχάλης Χρηστάκης
Ε∆.
1. Λογιστήριο

3. Εγκρίνει τη δαπάνη «υπηρεσίας φύλαξης κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων
του ∆ήµου» και διαθέτει πίστωση συνολικού ποσού €450.000,00 σε βάρος του
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Κ.Α. 10.6278.0002 µε τίτλο «Υπηρεσία φύλαξης κτιρίων, εγκαταστάσεων και
χώρων του ∆ήµου» και την εξόφληση των σχετικής δαπάνης.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος
«∆ιαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
ΤΑ ΜΕΛΗ.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
1. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα
2. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία
Ζαµάνης ∆ιονύσιος
3. Στάικος Θεόδωρος
∆ήµαρχος
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος
Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής.
Εσωτερική ∆ιανοµή:
- Γραφείο ∆ηµάρχου.
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών.
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