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Τεχνικές προδιαγραφές για την ανάθεση της υπηρεσίας φύλαξης του χώρου
στέγασης του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου
Βέροιας .
Με την αρ. 6057/12/11/2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας εγκρίθηκε η τροποποίηση της πράξης : «Λειτουργία Κέντρου
Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βέροιας» με κωδικό
ΟΠΣ 5000855 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020. Με
την ανωτέρω απόφαση ημερομηνία λήξης της πράξης ορίζεται η 30-6-2023.
Αντικείμενο είναι η υπηρεσία της φύλαξης (παρακολούθηση συναγερμού /
λήψη σημάτων) του χώρου που στεγάζεται το Κέντρο Συμβουλευτικής υποστήριξης
γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Βέροιας, που βρίσκεται στην οδό Αγ. Παταπίου 4 στη
Βέροια, στον πρώτο όροφο.
Η εκτιμώμενη αξία της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 145,60€/ετησίως
πλέον ΦΠΑ 24% σύνολο 180,50€ . Το ύψος της αμοιβής του ανάδοχου θα
καθοριστεί με την προσφορά του.
H ισχύς της σύμβασης θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της μέχρι 30-62023 (λήξη πράξης)
Κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν.
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρμοδιότητάς τους.

Επίσης εφαρμόζει τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και
της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του
επαγγελματικού κινδύνου.
Η πληρωμή θα γίνει εφάπαξ κατόπιν προσκόμισης σχετικού παραστατικού.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.7341.002 με τίτλο : «Λειτουργία Κέντρου
Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Βέροιας»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α

Περιγραφή Υπηρεσίας
Υπηρεσίες Φύλαξης
(παρακολούθηση συναγερμού /λήψη
σημάτων)
Έτος 2022
Έτος 2023

μήνες

Κόστος
ανά ώρα

Ποσό

7
11.20
6
11,20
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:

78,40 €
67,20€
145,60 €

Φ.Π.Α. (24%)

34,90

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ:

180,50 €

Μ.Ε.Δ.
Η Πρ/νη της Δ/νσης
Κοινωνικής Προστασίας –
Παιδείας – Πολιτισμού
Αναστασία Δούκα

