
                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ      

∆ΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ     Αριδαία 16/2/2015               

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ       

ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ :  Πλατεία Αγγελή Γάτσου               

ΤΑΧ. ΚΩ∆ΙΚΑΣ:  58400 Αριδαία     

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 23840-21339     

FAX: 23840-21526   

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Ανάθεση επιστασίας – φύλαξης των μαθητών της Μαθητικής  

              Εστίας Αριδαίας,  σε συνεργείο». 

 

Παρακαλούμε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την έγκριση της 

δαπάνης: Παροχή υπηρεσιών επιστασίας – φύλαξης στη Μαθητικής Εστίας 

Αριδαίας.  

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΚΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
(€) 

ΦΠΑ 23/% 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

1.  Παροχή 

υπηρεσιών 

επιστασίας – 

φύλαξης στη 

Μαθητικής Εστίας 

Αριδαίας.  

15.6162.9004 19.877,97 4.571,93 24.449,90

 

Η Προϊσταμένη Τμήματος Υποστήριξης 

Αιρετών Οργάνων 

 

Γεσθημανή Πασχαλίδου 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Ο ∆ήμος Αλμωπίας προτίθεται να προχωρήσει στη ανάδειξη Αναδόχου, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες, που αφορά στην απογευματινή και 

νυχτερινή φύλαξη - επιστασία των μαθητών της Μ. Εστίας Αριδαίας για το 

κατωτέρω χρονικό διάστημα, ήτοι για 12 μήνες, εξαιρουμένων των 

δεκαπενθήμερων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα. 

Η απογευματινή φύλαξη – επιστασία αφορά πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα 

από ∆ευτέρα έως Παρασκευή με ωράριο 15:00- 23:00 με ένα άτομο και η 

νυχτερινή φύλαξη – επιστασία με ωράριο 23:00 - 07:00, με ένα άτομο. 

� Ο φύλακας - επιστάτης συνεργάζεται με το προσωπικό και την 

Προϊσταμένη της Μ. Εστίας Αριδαίας  για να έχει ολοκληρωμένη εικόνα των 

υποχρεώσεών του. 

� Επιτηρεί όλους τους χώρους εσωτερικά και εξωτερικά και απομακρύνει 

τους μη έχοντες σχέση με τη   Μ. Εστίας Αριδαίας. 

� Επιτρέπει κατόπιν ελέγχου την είσοδο σε όσους θέλουν να διαθέσουν 

διαφημιστικό υλικό το οποίο αφήνουν στην Εποπτεία. 

� Απαγορεύει τις τοιχοκολλήσεις και τα βαψίματα εσωτερικών και 

εξωτερικών τοίχων. 

� Ελέγχει τα ειδικά σημεία κινδύνου (λεβητοστάσια, ισόγεια, αποθήκες 

κλπ). 

� Ελέγχει κάθε διαρροή, υπερχείλιση, θραύση κάθε εγκατάστασης, καλή 

λειτουργία φωτισμού. 

� Γνωρίζει τους φιλοξενούμενους και φροντίζει για την ασφάλειά τους. 

� Σε περίπτωση αδιαθεσίας εσωτερικού οικότροφου, παρέχει φροντίδα 

και υποστήριξη και ενημερώνει ανάλογα την Προϊστάμενη της Υπηρεσίας. 

� Τηρεί βιβλίο συμβάντων στο οποίο αποτυπώνει την όποια 

παρατήρησή του, με όσα προέκυψαν κατά τη βάρδια του (π.χ. διάφορα 

περιστατικά ή ζημίες). 

� Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, κλειδώνει και ανοίγει  όλες τις 

πόρτες εισόδου της Μ. Εστίας Αριδαίας. 
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� Κατά τη διάρκεια της βάρδιας του, διασφαλίζει με διακριτικότητα και 

ευγένεια την ησυχία στα δωμάτια των οικότροφων και στο σύνολο των 

κτιριακών εγκαταστάσεων Μ. Εστίας Αριδαίας. 

� ∆εν απομακρύνεται από το χώρο της Εστίας. 

� Καθιστά την παρουσία του εμφανή 

� ∆εν εκτελεί άλλη εργασία εκτός της φύλαξης – επιστασίας και της κατά 

περίπτωση ειδοποίησης των σχετικών Υπηρεσιών. 

� Να μη διαπληκτίζεται και να αποφεύγει τυχόν προκλήσεις από άτομα 

όταν αυτά αρνούνται να συμμορφωθούν.  

� Να μην κάνει χρήση ουσιών που επηρεάζουν τη σωματική ευεξία και 

την πνευματική του διαύγεια κατά τη διάρκεια της βάρδιας του (π.χ. 

οινοπνευματώδη κλπ.) 

� Να είναι εξοπλισμένος με όλα τα απαραίτητα για την εκτέλεση των 

καθηκόντων του αντικείμενα (φακός, κλειδιά, κινητό τηλέφωνο κλπ). 

� Να γνωρίζει τους υπαλλήλους της Μ. Εστίας Αριδαίας και να 

συνεργάζεται μαζί τους για την σωστή αντιμετώπιση κάθε κατάστασης. 

� Να έχει στην κατοχή του τα τηλέφωνα εκτάκτων αναγκών. 

� Να γνωρίζει τα δίκτυα πυροπροστασίας και σε περίπτωση πυρκαγιάς 

να θέτει αυτά σε λειτουργία. 

� Να γνωρίζει τη θέση των ηλεκτρικών πινάκων, των διακοπτών 

φωτισμού και να χρησιμοποιεί τους εν λόγω διακόπτες ανάλογα με τις 

ανάγκες της υπηρεσίας. 

� Σε περίπτωση ατυχήματος ή οποιασδήποτε σοβαρής κατάστασης 

υγείας, να καλεί το ασθενοφόρο και να ενημερώνει την Προϊσταμένη.. 

� Ο φύλακας - επιστάτης θα είναι απόφοιτος μέσης εκπαίδευσης και 

ελληνικής καταγωγής. 

� Ο φύλακας - επιστάτης δεν θα φέρει διακριτικά του ανάδοχου. 

� Η φύλαξη θα πραγματοποιείται από τα ίδια πρόσωπα. 

� Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει στην υπηρεσία κατάσταση στην 

οποία θα αναγράφονται το όνομα και το επώνυμο των απασχολουμένων. 

� Το απασχολούμενο προσωπικό θα μισθοδοτείται, ασφαλίζεται, 

ελέγχεται πλήρως από τον ανάδοχο, χωρίς η υπηρεσία να έχει την 

παραμικρή ευθύνη. 
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ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 

Η Ανάδοχος εταιρεία έχει υποχρέωση να τηρεί αυστηρά τις διατάξεις της 

εργασιακής νομοθεσίας, να καταβάλλει τις νόμιμες αποδοχές οι οποίες σε 

καμία περίπτωση δεν δύναται να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από 

την οικεία Σ.Σ.Ε, κλπ., ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των 

εργαζομένων κλπ. 

Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω όρων θα 

καταγγέλλεται η σύμβαση με την Ανάδοχο εταιρεία. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών 

αντικατάσταση του φύλακα που εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντα του. 

 

      Η Προϊσταμένη Τμήματος Υποστήριξης 

                                            Αιρετών Οργάνων 

 

                           Γεσθημανή Πασχαλίδου 
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