
Σελ.  1 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  

                         ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Π Α Π Α Φ Ε Ι Ο 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΑΡΡΕΝΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

"Ο   Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ" 
 
Τμήμα : Οικονομικό 
Ταχ.Δ/νση:     Παπάφη  33  
546 38  Θεσσαλονίκη  
πληροφορίες: Nτέντα  Όλγα  
� 2313 320212 
� 2310 214410  
e-mail:  papafiο1903@gmail.com   
http://www.papafiο.gr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θεσσαλονίκη 02-12-2022 
  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                                               

   
 

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 
ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ  

 
 

Σας προσκαλούμε για την υποβολή πρότασης - προσφοράς, με την διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης, για την ανάθεση της Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο «ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 

ΕΚΓΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» για 1 (ένα) έτος από την 10/12/2022 – 

09/12/2023. 

 

Οι προς υλοποίηση υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV): «79713000-5 – Υπηρεσίες φύλαξης».  

Οι προς υλοποίηση υπηρεσίες θα ανατεθούν με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 

άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής. 

 

Οι προσφορές πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους Ειδικότερους Όρους και η 

συνολική δαπάνη τους, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό 

των «29.900,00€» μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ «24%». 

 

Στην τιμή της οικονομικής προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνεται ο παρακρατούμενος φόρος  

εισοδήματος 8%. 

 



Σελ.  2 
 

 

 

Ειδικότεροι Όροι 

Το έργο της εταιρίας φύλαξης θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος σύμφωνα με το παρακάτω 

πρόγραμμα: 

Ημέρες  Ωράριο Ώρες εργασίας 

Καθημερινές Δευτέρα έως 
Παρασκευή  15:00-22:00 7 

Κυριακή και Αργίες 6:00 - 22:00 16 
Σάββατο 6:00 - 22:00 16 

 

Ειδικότερα  θα έχει την ευθύνη της φύλαξης του αύλειου χώρου του Ιδρύματος , όπως 

περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω  : 

 

1. Απασχολούμενο προσωπικό: Το προσωπικό που θα απασχολείται θα πρέπει να 
τυγχάνει και της απόλυτης έγκρισης του  Παπάφειου Κέντρου Παιδικής 
Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης. Είναι επιθυμητό το προσωπικό αυτό να είναι 
σταθερό  και να έχει  τύχει της έγκρισης του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας 
Αρρένων Θεσσαλονίκης,  και να έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση. 

 
 

2. Aντικατάσταση προσωπικού: Χωρίς σχετική συνεννόηση με το Κέντρο Παιδικής 
Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης δεν θα γίνεται αντικατάσταση του 
προσωπικού, που διατίθεται στο Κέντρο από τον ανάδοχο. Εάν ο ανάδοχος 
προχωρήσει σε τέτοια πράξη το Κέντρο  δύναται να προχωρήσει μονομερώς σε 
καταγγελία της σύμβασης και κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης. 

 
3. Προσόντα προσωπικού: Το προσωπικό του αναδόχου που θα διατίθεται στο 

Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης θα πρέπει να έχει τις κατά 
νόμο άδειες εργασίας. Πρέπει επίσης να έχει ήθος, ευπρεπή εμφάνιση, σωστό 
τρόπο συμπεριφοράς (να απέχει από την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών 
κ.λπ.). Είναι απαραίτητη η γνώση θεμάτων που έχουν σχέση με πυρασφάλεια, 
πυρόσβεση, αντιμετώπιση κινδύνων από ηλεκτρικό ρεύμα ή διαρροή νερού, 
παροχή πρώτων βοηθειών κ.λπ.  
 

4. Εμπειρία προσωπικού σε υπηρεσίες φύλαξης: Το προσωπικό που θα 
χρησιμοποιείται από τον ανάδοχο θα πρέπει να είναι Ευρωπαίοι πολίτες, κάτοχοι 
της ελληνικής γλώσσας αποδεδειγμένα και σε καλή φυσική κατάσταση και να έχει 
την κατάλληλη γνώση για την φύλαξη (εμπειρία στην ίδια ή άλλες Εταιρείες 
φύλαξης, κ.λπ.). Ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει στοιχεία που θα αποδεικνύεται 
η καταλληλότητα κάθε φύλακα. Σε κάθε περίπτωση το προσωπικό που θα 
διατίθεται για φύλαξη στο Παπάφειο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων 
Θεσσαλονίκης θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένα προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο 
(2) ετών σε καθήκοντα φύλαξης και πάντως η σχετική άδεια θα πρέπει να έχει 
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εκδοθεί προ δύο (2) ετών τουλάχιστον. Είναι δυνατό να απασχοληθεί προσωπικό 
με μικρότερη εμπειρία κατόπιν έγκρισης του Κέντρου. 

 
Θα υπάρχει πίνακας με τα ονόματα των εγκεκριμένων φυλάκων, που θα είναι 
υπογεγραμμένος τόσο από εκπρόσωπο του Παπαφείου Κέντρου όσο και από 
εκπρόσωπο του αναδόχου. Φύλαξη από πρόσωπο που δεν περιλαμβάνεται στον 
πίνακα δεν θα επιτρέπεται. 

 
 
5. Έκτακτη αντικατάσταση: Σε περίπτωση ασθένειας, ή άλλης εκτός προγράμματος 

ανάγκης αντικατάστασης, η αντικατάσταση θα γίνεται μόνο από άτομο που ήδη 
έχει τύχει της έγκρισής του Παπάφειου Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων 
Θεσσαλονίκης Σε εξαιρετική ανάγκη θα υπάρχει ιδιαίτερη συνεννόηση (γραπτή 
ενημέρωση, συμφωνία κ.λπ.). 

 
6. Επικοινωνία σε περίπτωση ανάγκης: Είναι βασική απαίτηση οι φύλακες να είναι 

εφοδιασμένοι με κινητό τηλέφωνο που θα παρέχεται από τον Ανάδοχο. Επίσης 
θα κάνουν χρήση των μέσων που διαθέτει το Κέντρο. 

 
7. Τήρηση βιβλίου: Θα τηρείται βιβλίο από τους φύλακες στο οποίο θα υπογράφουν 

τόσο ο απερχόμενος όσο και ο αναλαμβάνων καθήκοντα φύλακας καθώς και η 
ακριβής ώρα που έγινε η αλλαγή. Λεπτομερώς, ο τρόπος τήρησης του βιβλίου θα 
αναφέρεται στο Εγχειρίδιο ενεργειών. 

 
8. Έλεγχος - Επιθεώρηση χώρων: Ο φύλακας θα προβαίνει σε καταγραφή των 

εισερχομένων επισκεπτών, σε παροχή πληροφοριών και σε ολιγόλεπτη 
επιθεώρηση των προς φύλαξη χώρων. Οι επιθεωρήσεις αυτές θα έχουν σκοπό 
π.χ. να ελεγχθεί αν έχουν ξεχαστεί ανοιχτά κάποια φώτα κ.λπ. τις ώρες που δεν 
εργάζεται το προσωπικό. Οι φύλακες δεν επιτρέπεται να απομακρύνονται από το 
χώρο για τον οποίο είναι υπεύθυνοι (εξαιρουμένων των ολιγόλεπτων 
επιθεωρήσεων) προκειμένου να ελέγξουν κάποιον άλλο χώρο. 

 
9. Κλήση βοήθειας: Ο ανάδοχος θα χορηγεί βοήθεια στον φύλακα σε περίπτωση 

ανάγκης (πέραν της βοήθειας που θα μπορεί να καλέσει από την αστυνομία ή την 
πυροσβεστική κ.λπ.) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην τεχνική του προσφορά. 

 
10. Συνολικός αριθμός απασχολούμενων ατόμων: O συνολικός αριθμός ατόμων που 

o ανάδοχος θα απασχολεί θα είναι ανάλογος με τις βάρδιες φύλαξης (κατ΄ 
ελάχιστον 3 άτομα). 

 
  
Κατάθεση προσφορών: 

Καταληκτική Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής Προσφορών: «05-12-2022» και ώρα 15:00. 
 
Η κατάθεση των προσφορών γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου «papafio1903@gmail.com», με θέμα: ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την Παροχή Υπηρεσιών 
«ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» 
 
Οι εκπρόθεσμα υποβαλλόμενες προσφορές δε θα ληφθούν υπόψη. 
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