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        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ      Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΩΝ      Από ηα πξαθηηθά ηεο 16-12-2014 

ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ     ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο 

 *******       Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ. 
 

Αξηζκόο  Απόθαζεο   80 / 2014 

 

Θ Δ Μ Α: «Καζνξηζκόο όξσλ δηαθήξπμεο γηα ηελ αλάζεζε ηεο θύιαμεο θηηξίσλ θαη ινηπώλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Κνηκεηεξίνπ-ζπλνδεία ρξεκάησλ ζε ηδησηηθή εηαηξεία, κε πξόρεηξν 

κεηνδνηηθό δηαγσληζκό» 

 

ηνλ Δύνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ πλδέζκνπ, ζήκεξα ζηηο 16 ηνπ κήλα 

Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2014 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σξίηε θαη ώξα 12.00΄ ζπλήιζε ζε 

ζπλεδξίαζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ύζηεξα 

από ηελ αξηζκ. 3180/12-12-2014 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζηνλ θάζε 

ζύκβνπιν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ (Ν. 3463/2006) θαη 

ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010. 

Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 3463/2006, 

δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ηξηώλ (3) κειώλ ήηαλ όινη παξόληεο: 

 ΠΑΡΟΝΣΔ       ΑΠΟΝΣΔ 

1. Σειίδεο Αλαζηάζηνο  

2. Αιεμηάδνπ Ισάλλα 

3. Κνπζαγηαλλίδεο Σξηαληάθπιινο 

 

 

 Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 3ν ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «θαζνξηζκνύ όξσλ δηαθήξπμεο γηα ηελ αλάζεζε ηεο θύιαμεο ηνπ 

Κνηκεηεξίνπ-ζπλνδεία ρξεκάησλ ζε ηδησηηθή εηαηξεία, κεηά από πξόρεηξν κεηνδνηηθό 

δηαγσληζκό», έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο: 

α) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 209 θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 273 ηνπ Ν. 

3463/2006. 

β) Σελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Π.Γ. 28/1980. 

γ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ Ν. 3463/2006. 

δ) Σελ αξηζκ. 43/2014 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ πλδέζκνπ. 

ε) Σηο παξ. 9 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ. 13 

ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008. 
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ζη) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν. 2362/1995, όζνλ αθνξά ηα επηηξεπηά ρξεκαηηθά όξηα. 

δ) Σελ αξηζκ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΔΚ 1291/Β΄/11-8-2010) Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ 

Οηθνλνκηθώλ. 

ε) Σελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 3731/2008. 

ζ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3707/2008. 

η) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 3863/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 22 ηνπ 

Ν. 4144/2013. 

ηα) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ Ν. 4281/2014. 

ηβ) Σελ αξηζκ. 3046/1-12-2014 κειέηε ηνπ πλδέζκνπ, πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 

44.999,55 επξώ, κε Φ.Π.Α. 

ηγ) Σν γεγνλόο όηη ε πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο εξγαζίαο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 

44.999,55 επξώ, κε Φ.Π.Α., ζα επηβαξύλεη ηηο πηζηώζεηο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2015. 

 

 

 ηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο όηη κε ηελ αξηζκ. 

43/2014 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, εγθξίζεθε ε αλάζεζε ησλ ππεξεζηώλ 

θύιαμεο θηηξίσλ θαη ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Κνηκεηεξίνπ-ζπλνδεία ρξεκάησλ ζε ηδησηηθή 

εηαηξεία θύιαμεο γηα ρξνληθό δηάζηεκα δώδεθα (12) κελώλ από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο 

ηεο ζύκβαζεο, πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 44.999,55 επξώ, κε Φ.Π.Α, κεηά ηε δηελέξγεηα 

πξόρεηξνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ. 

 ηνλ εγθεθξηκέλν πξνϋπνινγηζκό εμόδσλ έηνπο 2015 (αξηζκ. 39/2014 απόθαζε 

πκβνπιίνπ) έρεη εγγξαθεί πίζησζε θαη ε ζρεηηθή δαπάλε ηεο πξνο αλάζεζε εξγαζίαο ζα 

βαξύλεη ηηο πηζηώζεηο ηνπ Κ.Α. 02.10.6278 κε ηίηιν «Γαπάλεο θύιαμεο θηηξίσλ» ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ έηνπο 2015. Η αλάιεςε ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο ζα γίλεη κε 

απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ από ην Γεληθό 

Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο θαη ηελ έλαξμε ηνπ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο. 

 Δηδηθόηεξα, ν αλάδνρνο ησλ ππεξεζηώλ αζθαιείαο ζα επηηεξεί όιν ην ρώξν ηνπ 

Κνηκεηεξίνπ, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο απόκαθξεο πεξηνρέο απηνύ, όιεο ηηο εκέξεο ηνπ 

ρξόλνπ θαη ελόζσ ην Κνηκεηήξην είλαη αλνηθηό ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Όηαλ ην Κνηκεηήξην είλαη θιεηζηό (ηηο λπθηεξηλέο ώξεο) ζα επεκβαίλεη, εθόζνλ ππάξρεη 

«θιήζε» από ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο, πνπ βξίζθνληαη ζε δηάθνξα θηίξηα εληόο θαη εθηόο 

ηνπ Κνηκεηεξίνπ. Η επνπηεία θαη θξνύξεζε ηνπ ρώξνπ ηνπ Κνηκεηεξίνπ ζα είλαη ζπλερήο κε 

ηελ παξνπζία έλζηνινπ ππαιιήινπ ηεο εηαηξείαο θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Κνηκεηεξίνπ. 
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 Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ θαη έρνληαο ππόςε: 

α) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 209 θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 273 ηνπ Ν. 

3463/2006. 

β) Σελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Π.Γ. 28/1980. 

γ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ Ν. 3463/2006. 

δ) Σελ αξηζκ. 43/2014 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ πλδέζκνπ. 

ε) Σηο παξ. 9 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ. 13 

ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008. 

ζη) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν. 2362/1995, όζνλ αθνξά ηα επηηξεπηά ρξεκαηηθά όξηα. 

δ) Σελ αξηζκ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΔΚ 1291/Β΄/11-8-2010) Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ 

Οηθνλνκηθώλ. 

ε) Σελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 3731/2008. 

ζ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3707/2008. 

η) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 3863/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 22 ηνπ 

Ν. 4144/2013. 

ηα) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ Ν. 4281/2014. 

ηβ) Σελ αξηζκ. 3046/1-12-2014 κειέηε ηνπ πλδέζκνπ, πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 

44.999,55 επξώ, κε Φ.Π.Α. 

ηγ) Σν γεγνλόο όηη ε πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο εξγαζίαο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 

44.999,55 επξώ, κε Φ.Π.Α., ζα επηβαξύλεη ηηο πηζηώζεηο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2015. 

 

ΑΠ Ο ΦΑ Ι Ε Δ Ι   ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α  

 

Α. Δγθξίλεη ηελ αλάζεζε ηεο θύιαμεο θηηξίσλ θαη ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

Κνηκεηεξίνπ-ζπλνδεία ρξεκάησλ ζε ηδησηηθή εηαηξεία θύιαμεο, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ πνιηηώλ πνπ επηζθέπηνληαη ην Κνηκεηήξην ηεο δπηηθήο Θεζζαινλίθεο, 

θαζώο θαη ηελ απνηξνπή ησλ θινπώλ θαη θζνξώλ ζηνπο ηάθνπο θαη ζηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ηνπ πλδέζκνπ, κεηά ηε δηελέξγεηα πξόρεηξνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ. 

Β. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 3046/1-12-2014 κειέηε ηνπ πλδέζκνπ, πξνϋπνινγηζζείζαο 

δαπάλεο 44.999,55 επξώ, κε Φ.Π.Α. 

Γ. Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ηνπ Πξνέδξνπ λα δεκνζηεπζεί πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ 

εκέξεο πξηλ ηε δηελέξγεηα ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ ζε κηα εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία 

εθεκεξίδα ηνπ λνκνύ Θεζζαινλίθεο. 
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Γ. Βεβαηώλεη όηη ζηνλ εγθεθξηκέλν πξνϋπνινγηζκό εμόδσλ έηνπο 2015 (αξηζκ. 

39/2014 απόθαζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ) έρεη εγγξαθεί πίζησζε θαη ε ζρεηηθή δαπάλε ηεο 

πξνο αλάζεζε ππεξεζίαο ζα βαξύλεη ηηο πηζηώζεηο ηνπ Κ.Α. 02.10.6278 κε ηίηιν «Γαπάλεο 

θύιαμεο θηηξίσλ» ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ έηνπο 2015. Η αλάιεςε ηεο ζρεηηθήο 

ππνρξέσζεο ζα γίλεη κε απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ από ην Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο 

Θξάθεο θαη ηελ έλαξμε ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο. 

Δ. Καζνξίδεη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ, πνπ απνηεινύλ 

αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο απόθαζεο, σο αθνινύζσο: 

ύκθσλα κε ηελ αξηζκ. 3046/1-12-2014 κειέηε θαη ηνλ ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό, 

πνζνύ ζαξάληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ ελελήληα ελλέα επξώ θαη πελήληα πέληε 

ιεπηά (44.999,55 €) επξώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α., ε παξνρή 

ππεξεζίαο αθνξά: 

- ηε θύιαμε θαη θξνύξεζε ησλ θηλεηώλ θαη αθηλήησλ πεξηνπζηαθώλ αγαζώλ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Κνηκεηεξίνπ ηεο δπηηθήο Θεζζαινλίθεο, από θάζε πξνζπάζεηα 

θζνξάο θαη θινπήο, 

- ηελ εγθαηάζηαζε, ζπληήξεζε θαη παξαθνινύζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ θαη 

ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη ζπλαγεξκνύ ησλ θηηξηαθώλ ηνπ εγθαηαζηάζεσλ, 

- ηελ άκεζε επέκβαζε όιν ην 24ώξν θαη όιεο ηηο εκέξεο ηνπ ρξόλνπ ζε πεξίπησζε 

θιήζεο, ιόγσ ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο ηνπ πλδέζκνπ, 

- ηελ ππόδεημε ιήςεο κέηξσλ θαη πξνκήζεηαο θαηάιιεινπ εμνπιηζκνύ γηα δηαζθάιηζε 

ηεο λνκηκόηεηαο ζην ρώξν ηνπ Κνηκεηεξίνπ, 

- ηε ζπλνδεία κε απηνθίλεην ηεο απνζηνιήο ρξεκάησλ ζε Σξάπεδα. 

Δηδηθόηεξα, ην αληηθείκελν, ν ηξόπνο θύιαμεο, αληίδξαζεο θαη ηα ινηπά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνο αλάζεζε ππεξεζίαο αλαιύνληαη ζηελ αξηζκ. 3046/1-12-2014 

κειέηε ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα 

ηεο παξνύζαο.  

Όια ηα ζπκβαηηθά ηεύρε (κειέηε, δηαθήξπμε, ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο) ζα είλαη 

δηαζέζηκα πξνο θάζε ελδηαθεξόκελν από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζηνλ ηύπν. 

Πιεξνθνξίεο γηα ην δηαγσληζκό παξέρνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ζην 

ηειέθσλν: 2310-778655. Αξκόδηνο ππάιιεινο: Παδαξιόγινπ Αζαλάζηνο. 

1) Ο πξόρεηξνο κεηνδνηηθόο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ηελ Γεπηέξα 29-12-2014 θαη 

από ώξα 10.00΄ έσο 11.00΄, ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ ζην θηίξην 

δηνίθεζεο ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο. 

2) Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα θαηαζέζνπλ γξαπηή ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά 

κέρξη θαη ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία θαη ώξα. 
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3) Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη κε νπνηνδήπνηε ηξόπν, κε ηελ 

απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε όηη ζα πεξηέξρνληαη ζην ύλδεζκν κέρξη ηελ πξνεγνύκελε εκέξα 

από ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ. Οη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη λσξίηεξα, 

παξακέλνπλ ζηελ Τπεξεζία θαη απνζθξαγίδνληαη από ηελ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνύ θαηά 

ην ζηάδην ηεο απνζθξάγηζεο καδί κε ηηο ππόινηπεο. 

4) Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ εμεηδηθεπκέλεο ηδησηηθέο εηαηξείεο 

παξνρήο ππεξεζηώλ αζθαιείαο, νη νπνίεο νη ίδηεο θαη ην πξνζσπηθό ηνπο πξέπεη απαξαίηεηα 

λα θαηέρνπλ ηελ απαηηνύκελε από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3707/2008 άδεηα. Απηό γηα ηηο εηαηξείεο 

απνδεηθλύεηαη κε ηελ πξνζθόκηζε επηθπξσκέλνπ αληηγξάθνπ ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο. 

5) Οη δηαγσληδόκελνη νθείινπλ επί πνηλή απνθιεηζκνύ λα αλαθέξνπλ ζηελ πξνζθνξά 

ηνπο, εθηόο ησλ άιισλ, ηα εμήο: 

α) Σνλ αξηζκό ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνύλ ζην πξνο αλάζεζε 

αληηθείκελν. 

β) Σηο εκέξεο θαη ηηο ώξεο εξγαζίαο. 

γ) Σε ζπιινγηθή ζύκβαζε εξγαζίαο, ζηελ νπνία ηπρόλ ππάγνληαη νη εξγαδόκελνη. 

δ) Σν ύςνο ηνπ πξνϋπνινγηζκέλνπ πνζνύ πνπ αθνξά ηηο πάζεο θύζεσο λόκηκεο 

απνδνρέο απηώλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

ε) Σν ύςνο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ κε βάζε ηα πξνϋπνινγηζζέληα πνζά. 

Οη δηαγσληδόκελνη ππνρξενύληαη, κε πνηλή απνθιεηζκνύ, λα εμεηδηθεύνπλ ζε ρσξηζηό 

θεθάιαην ηεο πξνζθνξάο ηνπο ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. ηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα 

ππνινγίδνπλ εύινγν πνζνζηό δηνηθεηηθνύ θόζηνπο παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ ηνπο, ησλ 

αλαιώζηκσλ, ηνπ εξγνιαβηθνύ ηνπο θέξδνπο θαη ησλ λόκηκσλ ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ 

θξαηήζεσλ. Δπηπξόζζεηα, ππνρξενύληαη λα επηζπλάπηνπλ ζηελ πξνζθνξά αληίγξαθν ηεο 

ζπιινγηθήο ζύκβαζεο εξγαζίαο ζηελ νπνία ηπρόλ ππάγνληαη νη εξγαδόκελνη. 

6) Δπίζεο, νη δηαγσληδόκελνη - επί πνηλή απνθιεηζκνύ - καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο 

πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνύ: 

α) Τπεύζπλε δήισζε κε ηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη: 

i. Έιαβαλ γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο θαη 

απνδέρνληαη απηνύο πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα, εθηόο εάλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο ξεηά 

αλαθέξνπλ ηα ζεκεία πνπ ηπρόλ δελ απνδέρνληαη. 

ii. Γελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηόηεηαο. 

iii. Γελ ηεινύλ ζε πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθό 

ζπκβηβαζκό ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε. 
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iv. Γελ ηεινύλ ππό δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε, έθδνζεο αλαγθαζηηθήο 

εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή ππό άιιε 

αλάινγε δηαδηθαζία. 

v. Δίλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο θαηά ηελ εκέξα ηνπ 

δηαγσληζκνύ. 

β) Δθόζνλ νη εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηώλ αζθαιείαο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκό 

κε εθπξνζώπνπο ηνπο, ππνβάιινπλ βεβαίσζε εθπξνζώπεζεο. 

7) Η εηαηξεία παξνρήο ππεξεζηώλ αζθαιείαο ζηελ νπνία ζα αλαηεζεί ε θύιαμε 

θηηξίσλ θαη ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Κνηκεηεξίνπ-ζπλνδεία ρξεκάησλ νθείιεη πξηλ ηελ 

απόθαζε θαηαθύξσζεο λα πξνζθνκίζεη ζην ύλδεζκν ηα πξσηόηππα ή αληίγξαθα ησλ 

εγγξάθσλ θαη πηζηνπνηεηηθώλ ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ, πιελ απηώλ πνπ κπνξνύλ 

λα αλαδεηνύληαη απηεπάγγειηα. ε πεξίπησζε κε πξνζθόκηζεο έζησ θαη ελόο από ηα 

αλσηέξσ έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά, δελ αλαηίζεηαη ε ζύκβαζε. 

8) Ο ύλδεζκνο, ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ, 

ζα ππνβάιεη γξαπηό αίηεκα πξνο ηε Γηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ θαη πληνληζκνύ ηνπ 

ώκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο γηα ηε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνύ, από ην νπνίν λα 

πξνθύπηνπλ όιεο νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο θάζε 

δηαγσληδόκελνπ. Σν πηζηνπνηεηηθό απνζηέιιεηαη ζην ύλδεζκν κέζα ζε δεθαπέληε (15) 

εκέξεο από ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο. ε πεξίπησζε άπξαθηεο παξέιεπζεο ηεο 

πξνζεζκίαο, ν ύλδεζκνο δηθαηνύηαη λα πξνρσξήζεη ζηε ζύλαςε ηεο ζύκβαζεο. 

Ο ύλδεζκνο κπνξεί λα απνθιείζεη από ηε ζύλαςε ηεο ζύκβαζεο ηηο ππνςήθηεο 

εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηώλ θύιαμεο ιόγσ δηάπξαμεο ζνβαξνύ επαγγεικαηηθνύ 

παξαπηώκαηνο. Ωο ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα λνείηαη ηδίσο: α) Η επηβνιή ζε 

βάξνο ηεο ππνςήθηαο εηαηξείαο, κέζα ζε ρξνληθό δηάζηεκα ηξηώλ (3) εηώλ πξηλ από ηε ιήμε 

ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ηνπιάρηζηνλ δύν (2) πξάμεσλ επηβνιήο 

πξνζηίκνπ από ηα αξκόδηα ειεγθηηθά όξγαλα ηνπ ώκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο 

ζπλνιηθνύ ύςνπο ηνπιάρηζηνλ δέθα ρηιηάδσλ (10.000) επξώ, γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο, θαζεκηά από ηηο νπνίεο ραξαθηεξίδεηαη σο «πςειήο» ή «πνιύ πςειήο» 

ζνβαξόηεηαο θαη’ εθαξκνγή ηεο Τ.Α. 2063/Γ1 632/2011 ή νπνηαζδήπνηε δηάηαμεο ξπζκίζεη 

κειινληηθά ην πεξηερόκελν ησλ παξαβάζεσλ «πςειήο» ή «πνιύ πςειήο» ζνβαξόηεηαο, β) 

ε θήξπμε σο έθπησηεο ηεο ππνςήθηαο εηαηξείαο, κέζα ζε ρξνληθό δηάζηεκα ηξηώλ (3) εηώλ 

πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, γ) ε επηβνιή ηεο 

θύξσζεο ηεο πξνζσξηλήο δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ζπγθεθξηκέλεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο ή ηκήκαηνο ή ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο ή εθκεηάιιεπζεο θαη’ εθαξκνγή ηεο 

παξ. 1Β ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 3996/2011, κέζα ζε ρξνληθό δηάζηεκα ηξηώλ (3) εηώλ πξηλ 

από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 
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Γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ θαιύπηεηαη από ην «Μεηξών Παξαβαηώλ Δηαηξεηώλ 

Παξνρήο Τπεξεζηώλ Καζαξηζκνύ ή/θαη Φύιαμεο» νη εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηώλ θύιαμεο 

πξνζθνκίδνπλ ππνρξεσηηθά έλνξθε βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ απηώλ ελώπηνλ 

ζπκβνιαηνγξάθνπ, πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπο πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ γηα 

παξαβηάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο «πςειήο» ή «πνιύ πςειήο» ζνβαξόηεηαο. 

9) Οη πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηελ κειέηε, πνπ απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο. 

10) Σν απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνύ ζα θαηαθπξσζεί ζε εηαηξεία παξνρήο 

ππεξεζηώλ αζθαιείαο πνπ ζα πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ηηκή, εθόζνλ θξηζεί από ηελ 

Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνύ ε πιεξόηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη όηη απηά 

έρνπλ ππνβιεζεί ζύλλνκα, ε πξνζθνξά ηεο πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη ηνπο 

όξνπο ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ. 

11) ηε ζύκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί ζα πεξηιακβάλεηαη απαξαίηεηα: α) ν αξηζκόο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηεο αλαδόρνπ εηαηξείαο πνπ ζα απαζρνιεζνύλ ζην πξνο αλάζεζε αληηθείκελν, 

β) νη εκέξεο θαη ηηο ώξεο εξγαζίαο απηώλ, γ) ε ζπιινγηθή ζύκβαζε εξγαζίαο, ζηελ νπνία 

ηπρόλ ππάγνληαη νη εξγαδόκελνη, δ) ην ύςνο ηνπ πξνϋπνινγηζκέλνπ πνζνύ πνπ αθνξά ηηο 

πάζεο θύζεσο λόκηκεο απνδνρέο απηώλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε) ην ύςνο ησλ αζθαιηζηηθώλ 

εηζθνξώλ κε βάζε ηα πξνϋπνινγηζζέληα πνζά, θαζώο θαη εηδηθόο όξνο γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο λνκνζεζίαο πεξί πγείαο 

θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξόιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ.  

12) Η εηαηξεία παξνρήο ππεξεζηώλ αζθαιείαο ζηελ νπνία ζα γίλεη ε θαηαθύξσζε 

ππνρξενύηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο λα θαηαζέζεη εγγύεζε θαιήο 

εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο ύςνπο 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο, ρσξίο ην Φ.Π.Α. 

13) Οη ππεξεζίεο ζα παξέρνληαη αλειιηπώο ζην ρώξν ηνπ Κνηκεηεξίνπ ηεο δπηηθήο 

Θεζζαινλίθεο γηα ρξνληθό δηάζηεκα δώδεθα (12) κελώλ από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο 

ηεο ζύκβαζεο. 

14) Παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ζηα ζπκβαιιόκελα κέξε, εθόζνλ ην ζπλαπνδερηνύλ, κε 

ηνπο ίδηνπο όξνπο, πξνϋπνζέζεηο θαη ηίκεκα, λα πξνβνύλ ζε παξάηαζε ηνπ αλσηέξσ 

ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο. 

15) Ο ύλδεζκνο Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηεο 

Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο δηθαηνύηαη γηα ζνβαξό ιόγν λα θαηαγγείιεη ηε ζύκβαζε θαη πξηλ από 

ηε ιήμε απηήο. Σν ίδην δηθαίσκα έρεη θαη ε εηαηξεία παξνρήο ππεξεζηώλ αζθαιείαο, κε ηε 

δηαθνξά όηη ζηελ πεξίπησζε απηή εθπίπηεη ππέξ ηνπ πλδέζκνπ ε θαηαηηζέκελε από απηήλ 

εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο. 

14REQ002487204 2014-12-18

ΑΔΑ: Ω8ΓΚΟΡ93-9ΗΡ



8 

 

16) Ο ύλδεζκνο δελ θέξεη θακηά επζύλε, νύηε νθείιεη θακία απνιύησο απνδεκίσζε 

ζηελ αλάδνρν εηαηξεία θαη ζην πξνζσπηθό απηήο, ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθόλησλ ηνπ ζπκβεί αηύρεκα ή εζθεκκέλε βιάβε ηεο πγείαο ηνπ, νθεηιόκελε ζε ελέξγεηα 

ηξίηνπ.  

17) Πεξαηηέξσ, ν ύλδεζκνο δελ θέξεη θακηά επζύλε, νύηε νθείιεη θακία απνιύησο 

απνδεκίσζε ζηελ αλάδνρν εηαηξεία ζηελ πεξίπησζε δνιηνθζνξάο, βιάβεο ή αηπρήκαηνο 

θαηά ηελ άζθεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο πνπ ηπρόλ ππνζηεί ν εμνπιηζκόο ηδηνθηεζίαο ηεο 

εηαηξείαο.  

18) Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κε ηελ έθδνζε αληίζηνηρσλ 

εμνθιεηηθώλ ηηκνινγίσλ παξνρήο ππεξεζηώλ. 

19) Δθόζνλ ε επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ πλδέζκνπ δηαπηζηώζεη παξαβάζεηο ησλ 

όξσλ ηεο παξνύζαο θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ ππεξεζηώλ, ε ζύκβαζε θαηαγγέιιεηαη 

από ην ύλδεζκν. Όηαλ νη παξαβάζεηο δηαπηζηώλνληαη θαηά ηελ παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο, 

ηα δηθαηώκαηα πνπ απνξξένπλ από ηε ζύκβαζε δελ ηθαλνπνηνύληαη, θαηαβάιινληαη, όκσο, 

από ηνλ ύλδεζκν νη απνδνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη απνδίδνληαη νη αζθαιηζηηθέο ηνπο 

εηζθνξέο. 

20) ηελ αμία θάζε πιεξσκήο ηνπ αλαδόρνπ, εθηόο ησλ ινηπώλ θόξσλ θαη 

θξαηήζεσλ πνπ πξνβιέπεη ε ηζρύνπζα λνκνζεζία, επηβάιιεηαη θξάηεζε ύςνπο 0,10%, ππέξ 

ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ε νπνία ππνινγίδεηαη πξν θόξσλ θαη 

θξαηήζεσλ ηεο ζύκβαζεο. Σν πνζό ηεο θξάηεζεο παξαθξαηείηαη από ην ύλδεζκν ζην 

όλνκα θαη γηα ινγαξηαζκό ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. θαη θαηαηίζεηαη ζε εηδηθό ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό 

ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο (άξζξν 61 ηνπ Ν. 4146/2013). Δπί ηνπ πνζνύ ηεο αλσηέξσ θξάηεζεο 

(0,10%) δηελεξγείηαη επηπιένλ θξάηεζε ηέινπο ραξηνζήκνπ 3% (πιένλ 20% εηζθνξάο ππέξ 

Ο.Γ.Α.). 

21) Η παξνύζα έρεη ζέζε δηαθήξπμεο, πεξίιεςε ηεο νπνίαο λα αλαξηεζεί ζην 

δηαδίθηπν, ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ πλδέζκνπ θαη λα δεκνζηεπζεί ζηελ εθεκεξίδα 

«Μαθεδνλία». 

22) Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο αξρηθήο θαη ηπρόλ 

επαλαιεπηηθήο ζα βαξύλνπλ ηελ αλάδνρν εηαηξεία. 

 

 Η απόθαζε απηή έιαβε  α/α: 80 
 

 Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 
 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ πλδέζκνπ   Ο Γξακκαηέαο   Σα κέιε 

 

Σειίδεο Αλαζηάζηνο         Παδαξιόγινπ Θαλάζεο 

Γεκνηηθόο ύκβνπινο Θεζζαινλίθεο            ΠΔ Γηνηθεηηθόο 

14REQ002487204 2014-12-18

ΑΔΑ: Ω8ΓΚΟΡ93-9ΗΡ


		2014-12-17T14:32:12+0200
	Athens




