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Ελληνική Δημοκρατία 
Νομός Σερρών 
Δήμος Ηράκλειας 

 

Παροχή Υπηρεσιών:   «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΩΝ 
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ  Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ      & ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ» 
 
 

Προϋπολογισμός: 17.000,00 € με Φ.Π.Α. 

Αριθμός μελέτης:20/2019 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

        Η εργασία αυτή αφορά τη φύλαξη από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό,  για τα χρονικά  
διαστήματα από 20-08-2019 έως 27-08-2019 και  από  3-09-2019 μέχρι και 11-09-2019  στη Δ.Κ. Ηράκλειας 
και Τ.Κ. Σκοτούσσας αντίστοιχα, κατά τα οποία θα διεξαχθούν οι ετήσιες τοπικές  εμποροπανηγύρεις 
του Δήμου Ηράκλειας, με τις παρακάτω υποχρεώσεις:  
- Ένστολοι που ανήκουν στο ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της Εταιρίας  θα παρευρίσκονται και θα 
περιπολούν καθημερινά στο χώρο των Εμποροπανηγύρεων και γύρω από αυτούς, καθ’ όλη τη διάρκεια 
διεξαγωγής τους, καθώς και κατά την εγκατάσταση των εκθετών, με σκοπό τη διασφάλιση της τάξεως και 
ασφάλειας.  
- Λεπτομερής έλεγχος στις εγκαταστάσεις της Εμποροπανήγυρης, αναφέροντας σε   τακτά χρονικά 
διαστήματα και καθ’ όλη τη διάρκεια της βάρδιας οτιδήποτε ασυνήθιστο παρατηρήσουν. 
- Απαγόρευση των εκθετών που δε διαθέτουν άδεια από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου να 
εγκατασταθούν.  
- Διακριτικός έλεγχος για λόγους ασφαλείας των εμπορευμάτων της Εμποροπανήγυρης καθώς και ότι 
άλλο χρειαστεί και ζητηθεί από τους υπεύθυνους που θα σχετίζεται με θέματα ασφάλειας, φύλαξης και  
προστασίας. 
- Αποτροπή κλοπών, αρπαγών, κλπ ιδιαιτέρως κατά τις νυχτερινές ώρες. 
- Απομάκρυνση ενοχλητικών ατόμων, επαιτών τελούντων υπό μέθη, κλπ. 
- Αποτροπή επεισοδίων και επέμβαση τους για αποκατάσταση της τάξης συνεργαζόμενοι πάντα με τις 
διωκτικές αρχές. 
- Οι φύλακες θα είναι εφοδιασμένοι με φορητούς ασυρμάτους, για να υπάρχει άμεση επικοινωνία 
μεταξύ τους, αλλά και με τους υπεύθυνους της Εμποροπανήγυρης. 
- Νυχτερινές περιπολίες περιμετρικά από τις εγκαταστάσεις της Εμποροπανήγυρης καθημερινά 
-Την ασφαλή φύλαξη χρημάτων κατά την διάρκεια  των Εμποροπανηγύρεων και μεταφορά τους στα 
τραπεζικά καταστήματα 

- Συνεργασία με την ΕΛΑΣ, τον υπεύθυνο ηλεκτρολόγο και τον εκπρόσωπο του Δήμου Ηράκλειας. 

 

                                

 

 

 

Ηράκλεια 8/5/2019                                       
Η Συντάξασα 

 

 

ΚΟΥΜΑΝΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 

 

  
 

Ηράκλεια  8/5/2019 
Θεωρήθηκε 

Η Προϊστάμενη  Τμήματος Τοπικής 
Οικονομικής Ανάπτυξης 

 
 
 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗ 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

       
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ                    
( €) 

1 ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΗ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑ 
ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ 
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ 

Ημέρα 
Εργασίας 

17 147,059 2500,00 

2 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ 

Ημέρα 
Εργασίας 

17 147,059 
2500,00 

3 

ΑΣΦΑΛΗ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ 
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ 

Ημέρα 
Εργασίας 

17 176,471 

3.000,00 

4 

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ 
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ 

Ημέρα 
Εργασίας 

17 147,059 

2500,00 

5 

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΛΟΠΩΝ , ΑΡΠΑΓΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ 
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ 

Ημέρα 
Εργασίας 

17 147,059 
2500,00 

6 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ 
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ 

Ημέρα 
Εργασίας 

17 41,746 
709,68 

     13.709,68 

    
               

Φ.Π.Α. 24% 3290,32 

                                                                                                                                   ΣΥΝΟΛΟ:           17.000,00 

 

 

 

Ηράκλεια 8/5/2019                                       
Η Συντάξασα 

 

 

ΚΟΥΜΑΝΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 

 

  
 

Ηράκλεια  8/5/2019 
Θεωρήθηκε 

Η Προϊστάμενη  Τμήματος Τοπικής 
Οικονομικής Ανάπτυξης 

 
 
 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗ 

 

 

  
Ελληνική Δημοκρατία 
Νομός Σερρών 
Δήμος Ηράκλειας 

 

Αριθμός μελέτης:20/2019 

 

Παροχή Υπηρεσιών:   «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΩΝ 
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ  Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ      & ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ» 
                                 
 
 

Προϋπολογισμός: 17.000,00 € με Φ.Π.Α. 
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Ελληνική Δημοκρατία 
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Παροχή Υπηρεσιών:   «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΩΝ 
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Προϋπολογισμός: 17.000,00 € με Φ.Π.Α. 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
                  
Άρθρο 1: διατάξεις 
Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις: 
Τις διατάξεις: 
α)του Ν4412/2016   
β)των άρθρων 23& 35 παρ. 4 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 31ης/03/2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
έργων ,προμηθειών και υπηρεσιών» 
γ)του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  την παρ.1 και την παρ 4 του 
άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 
γ)Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  
δ) του Π.Δ. 60/2007 
ε) του Ν .3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
ζ)Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β)απόφαση Υπουργού Οικονομικών 
η)Τον Ν. 3707/2008 (ΦΕΚ 209/Α'/8.10.2008 ) άρθρο 1 παράγραφος 1.α 
 
 
 
Άρθρο 2: Συμβατικά στοιχεία  
Τα συμβατικά στοιχεία της εργασίας είναι: 
1.Τεχνική περιγραφή  
2.Προϋπολογισμός 
3.Συγγραφή Υποχρεώσεων 
 
 
Άρθρο 3: Εργασία 
3.1  Η εργασία αυτή αφορά τη φύλαξη από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό,  για τα χρονικά  
διαστήματα από 20-08-2019 έως 27-08-2019 και  από  3-09-2019 μέχρι και 11-09-2019  στη Δ.K. Ηράκλειας 
και            Τ.Κ. Σκοτούσσας αντίστοιχα, κατά τα οποία θα διεξαχθούν οι ετήσιες τοπικές   
εμποροπανηγύρεις του Δήμου Ηράκλειας αλλά και την φύλαξη και μεταφορά χρημάτων 
3.2 Προϋπολογισθείσα δαπάνη 17.000,00 € Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 

 

Άρθρο 4: Γενικές και  Ειδικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

 4.1  Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει : 

α)Τεχνική Υποδομή και οργάνωση η οποία θα του εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη 
του προσωπικού και του μηχανολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιεί για την κάλυψη των 
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υπηρεσιών φύλαξης και φρούρησης. 
 
β) Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας που λειτουργούν νομίμως (παρ.11 άρθρο 21 
Ν.3731/2008). 
 
4.2 Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε και υπό εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Ηράκλειας προς τις 
εντολές και οδηγίες του οποίου οφείλει συμμόρφωση ευρισκόμενος σε συνεχή επαφή για να 
πιστοποιείται και η εκτέλεση της υπηρεσίας του. 
 
4.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Αστυνομικές και Υγειονομικές 
διατάξεις καθώς & τις υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου, αναφορικά με τις θέσεις & τους 
χώρους φύλαξης. 
 
4.4 Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση της υπηρεσίας αμείβεται και 
ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση 
ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να κατέχουν  
νόμιμη άδεια εργασίας η οποία θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Το προσωπικό που θα 
χρησιμοποιεί ο ανάδοχος θα αντικαθίσταται εφόσον το απαιτήσει ο Δήμος σε περίπτωση που είναι 
ακατάλληλο για την ομαλή διεκπεραίωση του συμβατικού έργου. 
 
4.5 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας και 
ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας.   
 
4.6 Η φύλαξη να γίνεται με επάνδρωση του χώρου από έμπειρα ειδικευμένα άτομα, καθημερινά, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν  αργιών, 24 ώρες το 24ωρο. 
 
4.7 Ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στην σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής, από άλλο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου. 
 
4.8 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της υπηρεσίας και 
ευθύνεται για την καλή και σωστή εκτέλεση αυτής σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή - Μελέτη. 
 
4.9 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος την ασφαλή μεταφορά και φύλαξη χρημάτων από τις εισπράξεις 
του Δήμου κατά την διάρκεια των πανηγυριών. 
 
4.10 Οι αμοιβές και η ασφάλιση του προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση των εργασιών 
βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 
4.11 Για την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης  ίση με το 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ. Η  εγγυητική αυτή επιστολή θα 
επιστραφεί μετά την οριστική παραλαβή των εν λόγω εργασιών. 
 
 
Άρθρο 5: Τεχνικές προδιαγραφές 
 
5.1  Χώροι φύλαξης  
       1. Δημοτική Κοινότητας Ηράκλειας  
       -  Χώρος διεξαγωγής  εμποροπανήγυρης 
       2. Τοπική Κοινότητα Σκοτούσσας  
      -  Χώρος διεξαγωγής  εμποροπανήγυρης 
 
5.2  Ημέρες, ώρες και προσωπικό φύλαξης  
Χρονική διάρκεια φύλαξης του χώρου   των  εμποροπανηγύρεων  του Δήμου Ηράκλειας: 
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από τις 8.00 το πρωί της 20ης  Αυγούστου 2019  έως τις 8.00 το πρωί της 28ης Αυγούστου 2019 και από τις 
8.00 το πρωί της 3ης  Σεπτεμβρίου 2019  έως τις 8.00 το πρωί της 12ης Σεπτεμβρίου 2019 , 24 ώρες το 24ωρο,  
συμπεριλαμβανομένων τυχόν αργιών. 
Γενικό σύνολο ημερών φύλαξης: Δεκαεπτά (17) ημέρες. 
 
5.3 Χώροι φύλαξης και μεταφορά χρημάτων 
       1. Δημοτική Κοινότητας Ηράκλειας  
       -  Χώρος διεξαγωγής  εμποροπανήγυρης 
       2. Τοπική Κοινότητα Σκοτούσσας  
      -  Χώρος διεξαγωγής  εμποροπανήγυρης 
 
Άρθρο 6: Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 
Ως χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται το χρονικό διάστημα των  εμποροπανηγύρεων 
1) από 20-08-2019 έως και 27-08-2019 και  από  3-09-2019 μέχρι και 11-09-2019  στη Δ.Κ. Ηράκλειας και  
Τ.Κ. Σκοτούσσας αντίστοιχα. 
 
Άρθρο 7 : Αναθεώρηση τιμών 
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν 
σταθερές και αμετάβλητες . 
 
Άρθρο 8: Παραλαβή εργασιών  
Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου  63        
παρ 3 του ΠΔ 28/80.  
 
Άρθρο 9: Τρόπος Πληρωμής 
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε  17.000,00  ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από την σύνταξη 
βεβαίωσης καλής εκτέλεσης και την  προσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που 
απαιτούνται για την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής. 
 
Άρθρο 10: Κρατήσεις 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ με τον οποίο 
βαρύνεται ο Δήμος. 
 
Άρθρο 11: Ποιότητα Παρερχομένων Υπηρεσιών  
Η ποιότητα των παρερχομένων υπηρεσιών θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια που θέτει η σχετική 
νομοθεσία για ανάλογους χώρους.   
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Άρθρο 12: Επίλυση διαφορών 
Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας επιλύονται κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 273 παρ. 1 και 2 του Ν. 3463/2006. Η διοικητική και δικαστική διαδικασία δεν αναστέλλουν την 
εκτέλεση της σύμβασης εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο.  
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