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ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     Θεσσαλονίκη  17-12-2015 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ     Α.Π.4487 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ      
 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  
 

Θ Ε Μ Α: «Ανάθεση της φύλαξης κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Κοιμητηρίου-

συνοδεία χρημάτων σε ιδιωτική εταιρεία, προϋπολογισθείσας δαπάνης 49.999,50 ευρώ, με 

Φ.Π.Α., με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό» 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 209 και της παρ.1 του άρθρου 273 του Ν. 

3463/2006. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010. 

3) Την παρ.5 του άρθρου 11 του Π.Δ. 28/1980. 

4) Τις διατάξεις του άρθρου 247 του Ν. 3463/2006. 

5) Τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκαν με την παρ. 

13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008. 

6) Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά 

όρια. 

7) Την αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β΄/11-8-2010) Απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών. 

8) Τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014. 

9) Την παρ. 11 του άρθρου 21 του Ν. 3731/2008. 

10) Τις διατάξεις του Ν. 3707/2008. 

11) Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 

του Ν. 4144/2013. 

12) Την αριθμ. 4283/3-12-2015 μελέτη του Συνδέσμου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 

49.999,50 ευρώ, με Φ.Π.Α. 

13) Την αριθμ. 97/2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου. 

14) Το γεγονός ότι η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εργασίας, που ανέρχεται στο ποσό 

των 49.999,50 ευρώ, με Φ.Π.Α., θα επιβαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2016. 

Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με 

κριτήριο κατακύρωσης το χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ 
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28/1980 για την η ανάθεση των υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων 

του Κοιμητηρίου-συνοδεία χρημάτων σε ιδιωτική εταιρεία φύλαξης για χρονικό διάστημα 

δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, προϋπολογισθείσας 

δαπάνης 49.999,50 ευρώ, με Φ.Π.Α., μετά τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού 

διαγωνισμού. 

 Ο ανάδοχος των υπηρεσιών ασφαλείας θα επιτηρεί όλο το χώρο του Κοιμητηρίου, με 

ιδιαίτερη προσοχή στις απόμακρες περιοχές αυτού, όλες τις ημέρες του χρόνου και ενόσω το 

Κοιμητήριο είναι ανοικτό σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του. Όταν το Κοιμητήριο 

είναι κλειστό (τις νυκτερινές ώρες) θα επεμβαίνει, εφόσον υπάρχει «κλήση» από τα 

συστήματα ασφαλείας, που βρίσκονται σε διάφορα κτίρια εντός και εκτός του Κοιμητηρίου. Η 

εποπτεία και φρούρηση του χώρου του Κοιμητηρίου θα είναι συνεχής με την παρουσία 

ένστολου υπαλλήλου της εταιρείας καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας του Κοιμητηρίου. 

Σύμφωνα με την αριθμ. 4283/3-12-2015 μελέτη και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, 

ποσού σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών 

(49.999,50 €) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α., η παροχή 

υπηρεσίας αφορά: 

- τη φύλαξη και φρούρηση των κινητών και ακινήτων περιουσιακών αγαθών και 

εγκαταστάσεων του Κοιμητηρίου της δυτικής Θεσσαλονίκης, από κάθε προσπάθεια 

φθοράς και κλοπής, 

- την παρακολούθηση της λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας και 

συναγερμού των κτιριακών του εγκαταστάσεων, 

- την άμεση επέμβαση όλο το 24ώρο και όλες τις ημέρες του χρόνου σε περίπτωση 

κλήσης, λόγω ενεργοποίησης του συστήματος ασφαλείας του Συνδέσμου, 

- την υπόδειξη λήψης μέτρων και προμήθειας κατάλληλου εξοπλισμού για διασφάλιση 

της νομιμότητας στο χώρο του Κοιμητηρίου, 

- τη συνοδεία με αυτοκίνητο της αποστολής χρημάτων σε Τράπεζα. 

- τη συνδρομή  στη διαφύλαξη και προστασία της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας 

των πολιτών και του υπηρετούντος προσωπικού στο Κοιμητήριο του Συνδέσμου από 

κακόβουλες πράξεις οιουδήποτε.  

- τη συνδρομή στην εφαρμογή και τήρηση των κανονιστικών αποφάσεων της Διοίκησης 

και των εντολών της υπηρεσίας σχετικών με τη λειτουργία του Κοιμητηρίου 

Ειδικότερα, το αντικείμενο, ο τρόπος φύλαξης, αντίδρασης και τα λοιπά 

χαρακτηριστικά της προς ανάθεση υπηρεσίας αναλύονται στην αριθμ. 4283/3-12-2015 

μελέτη του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

της παρούσας.  

Όλα τα συμβατικά τεύχη (μελέτη, διακήρυξη, ενδεικτικός προϋπολογισμός) θα είναι 

διαθέσιμα προς κάθε ενδιαφερόμενο από την ημερομηνία δημοσίευσης στον τύπο. 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο 

τηλέφωνο: 2310-778655. Αρμόδιος υπάλληλος: Παζαρλόγλου Αθανάσιος. 



 3 

1) Ο πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 23-12-

2015 και από ώρα 12.00΄ έως 13.00΄, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού στο 

κτίριο διοίκησης του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης. 

2) Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά 

μέχρι και την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. 

3) Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την 

απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο Σύνδεσμο μέχρι την προηγούμενη ημέρα 

από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι προσφορές που υποβάλλονται νωρίτερα, 

παραμένουν στην Υπηρεσία και αποσφραγίζονται από την Επιτροπή του διαγωνισμού κατά 

το στάδιο της αποσφράγισης μαζί με τις υπόλοιπες. 

4) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν εξειδικευμένες ιδιωτικές εταιρείες 

παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, οι οποίες οι ίδιες και το προσωπικό τους πρέπει απαραίτητα 

να κατέχουν την απαιτούμενη από τις διατάξεις του Ν. 3707/2008 άδεια. Αυτό για τις εταιρείες 

αποδεικνύεται με την προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου της άδειας λειτουργίας. 

5) Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να αναφέρουν στην προσφορά 

τους, εκτός των άλλων, τα εξής: 

α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο προς ανάθεση 

αντικείμενο. 

β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. 

γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας, στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες 

αποδοχές αυτών των εργαζομένων. 

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

Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό 

κεφάλαιο της προσφοράς τους τα παραπάνω στοιχεία. Στην προσφορά τους πρέπει να 

υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των 

αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων 

κρατήσεων. Επιπρόσθετα, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της 

συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

6) Επίσης, οι διαγωνιζόμενοι - επί ποινή αποκλεισμού - μαζί με την προσφορά τους 

πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή του Διαγωνισμού: 

α) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι: 

i. Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και της τεχνικής περιγραφής και 

αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά 

αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται. 

ii. Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας. 
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iii. Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

iv. Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη 

ανάλογη διαδικασία. 

v. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του 

διαγωνισμού. 

β) Εφόσον οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας συμμετέχουν στο διαγωνισμό 

με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης. 

7) Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην οποία θα ανατεθεί η φύλαξη 

κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Κοιμητηρίου-συνοδεία χρημάτων οφείλει πριν την 

απόφαση κατακύρωσης να προσκομίσει στο Σύνδεσμο τα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

εγγράφων και πιστοποιητικών της προηγούμενης παραγράφου, πλην αυτών που μπορούν 

να αναζητούνται αυτεπάγγελτα. Σε περίπτωση μη προσκόμισης έστω και ενός από τα 

ανωτέρω έγγραφα και πιστοποιητικά, δεν ανατίθεται η σύμβαση. 

8) Ο Σύνδεσμος, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, 

θα υποβάλει γραπτό αίτημα προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να 

προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος κάθε 

διαγωνιζόμενου. Το πιστοποιητικό αποστέλλεται στο Σύνδεσμο μέσα σε δεκαπέντε (15) 

ημέρες από την υποβολή του αιτήματος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της 

προθεσμίας, ο Σύνδεσμος δικαιούται να προχωρήσει στη σύναψη της σύμβασης. 

Ο Σύνδεσμος μπορεί να αποκλείσει από τη σύναψη της σύμβασης τις υποψήφιες 

εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης λόγω διάπραξης σοβαρού επαγγελματικού 

παραπτώματος. Ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοείται ιδίως: α) Η επιβολή σε 

βάρος της υποψήφιας εταιρείας, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από τη λήξη 

της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, τουλάχιστον δύο (2) πράξεων επιβολής 

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

συνολικού ύψους τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας, καθεμιά από τις οποίες χαρακτηρίζεται ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας κατ’ εφαρμογή της Υ.Α. 2063/Δ1 632/2011 ή οποιασδήποτε διάταξης ρυθμίσει 

μελλοντικά το περιεχόμενο των παραβάσεων «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, β) 

η κήρυξη ως έκπτωτης της υποψήφιας εταιρείας, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, γ) η επιβολή της 

κύρωσης της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής 

διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης κατ’ εφαρμογή της 

παρ. 1Β του άρθρου 24 του Ν. 3996/2011, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν 

από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς. 
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Για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών 

Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης» οι εταιρείες παροχής 

υπηρεσιών φύλαξης προσκομίζουν υποχρεωτικά ένορκη βεβαίωση του νομίμου 

εκπροσώπου αυτών ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης 

επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας. 

9) Οι προσφερόμενες υπηρεσίες πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που 

περιγράφονται στην μελέτη, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

10) Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα κατακυρωθεί σε εταιρεία παροχής 

υπηρεσιών ασφαλείας που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον κριθεί από την 

Επιτροπή του Διαγωνισμού η πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και ότι αυτά 

έχουν υποβληθεί σύννομα, η προσφορά της πληροί τις προδιαγραφές της μελέτης και τους 

όρους του πρόχειρου διαγωνισμού. 

11) Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα περιλαμβάνεται απαραίτητα: α) ο αριθμός των 

εργαζομένων της αναδόχου εταιρείας που θα απασχοληθούν στο προς ανάθεση αντικείμενο, 

β) οι ημέρες και τις ώρες εργασίας αυτών, γ) η συλλογική σύμβαση εργασίας, στην οποία 

τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι, δ) το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις 

πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων και ε) το ύψος των ασφαλιστικών 

εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά, καθώς και ειδικός όρος για την εφαρμογή 

των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας 

και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.  

12) Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην οποία θα γίνει η κατακύρωση 

υποχρεούται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α. 

13) Οι υπηρεσίες θα παρέχονται ανελλιπώς στο χώρο του Κοιμητηρίου της δυτικής 

Θεσσαλονίκης για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής 

της σύμβασης. 

14) Παρέχεται η δυνατότητα στα συμβαλλόμενα μέρη, εφόσον το συναποδεχτούν, με 

τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και τίμημα, να προβούν σε παράταση του ανωτέρω 

χρονικού διαστήματος. 

15) Ο Σύνδεσμος Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης, μετά από σχετική απόφαση της 

Εκτελεστικής Επιτροπής δικαιούται για σοβαρό λόγο να καταγγείλει τη σύμβαση και πριν από 

τη λήξη αυτής. Το ίδιο δικαίωμα έχει και η εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, με τη 

διαφορά ότι στην περίπτωση αυτή εκπίπτει υπέρ του Συνδέσμου η κατατιθέμενη από αυτήν 

εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

16) Ο Σύνδεσμος δεν φέρει καμιά ευθύνη, ούτε οφείλει καμία απολύτως αποζημίωση 

στην ανάδοχο εταιρεία και στο προσωπικό αυτής, σε περίπτωση που κατά την άσκηση των 
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καθηκόντων του συμβεί ατύχημα ή εσκεμμένη βλάβη της υγείας του, οφειλόμενη σε ενέργεια 

τρίτου.  

17) Περαιτέρω, ο Σύνδεσμος δεν φέρει καμιά ευθύνη, ούτε οφείλει καμία απολύτως 

αποζημίωση στην ανάδοχο εταιρεία στην περίπτωση δολιοφθοράς, βλάβης ή ατυχήματος 

κατά την άσκηση των υποχρεώσεων της που τυχόν υποστεί ο εξοπλισμός ιδιοκτησίας της 

εταιρείας.  

18) Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά με την έκδοση αντίστοιχων 

εξοφλητικών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. 

19) Εφόσον η επιτροπή παραλαβής του Συνδέσμου διαπιστώσει παραβάσεις των 

όρων της παρούσας κατά τη διάρκεια υλοποίησης των υπηρεσιών, η σύμβαση καταγγέλλεται 

από το Σύνδεσμο. Όταν οι παραβάσεις διαπιστώνονται κατά την παραλαβή της υπηρεσίας, 

τα δικαιώματα που απορρέουν από τη σύμβαση δεν ικανοποιούνται, καταβάλλονται, όμως, 

από τον Σύνδεσμο οι αποδοχές στους εργαζομένους και αποδίδονται οι ασφαλιστικές τους 

εισφορές. 

20) Στην αξία κάθε πληρωμής του αναδόχου, εκτός των λοιπών φόρων και 

κρατήσεων που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10%, υπέρ 

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται προ φόρων και 

κρατήσεων της σύμβασης. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από το Σύνδεσμο στο 

όνομα και για λογαριασμό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό 

της Εθνικής Τράπεζας (άρθρο 61 του Ν. 4146/2013). Επί του ποσού της ανωτέρω κράτησης 

(0,10%) διενεργείται επιπλέον κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ 

Ο.Γ.Α.). 

21) Η παρούσα έχει θέση διακήρυξης, περίληψη της οποίας να αναρτηθεί στο 

διαδίκτυο, στον πίνακα ανακοινώσεων του Συνδέσμου και να δημοσιευθεί στην εφημερίδα 

«Μακεδονία». 

22) Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης αρχικής και τυχόν 

επαναληπτικής θα βαρύνουν την ανάδοχο εταιρεία. 

 

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ. 97/2015 απόφαση της Εκτελεστικής 

Επιτροπής. 

 

 

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης 

 

 

Τελίδης Αναστάσιος 

Δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης 
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