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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :  Φύλαξη εγκαταστάσεων της ΔΠΜ–Θ στη Θεσσαλονίκη   

 

ΣΥΜΒΑΣΗ                    :                 

 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ               :   

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ                   :  24 ΜΗΝΕΣ 
 

 

Τ  Ε  Χ  Ν  Ι  Κ  Η        Π  Ε  Ρ  Ι  Γ  Ρ  Α  Φ  Η 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΗΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η παροχή υπηρεσίας αφορά τη φύλαξη των εγκαταστάσεων, περιουσιακών στοιχείων, 

στελεχών και υποστήριξη της Επιχείρησης με την υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού. 

 

Σκοπός της υπηρεσίας είναι : Η φύλαξη των εγκαταστάσεων, περιουσιακών στοιχείων, 

στελεχών και προσωπικού της Επιχείρησης από εισβολή τρίτων, ο αυστηρός έλεγχος των 

εισερχομένων στις εγκαταστάσεις της Επιχείρησης, ο εντοπισμός υπόπτων ατόμων, 

περιφερόμενων εξωτερικά και εσωτερικά της Επιχείρησης, η διαφύλαξη των περιουσιακών 

στοιχείων της Επιχείρησης, η προστασία στελεχών και προσωπικού της Επιχείρησης και γενικά 

ο εντοπισμός ενεργειών που ενδεχομένως να διαταράξουν την ομαλή λειτουργία της 

Επιχείρησης. 

 

Οι χώροι φύλαξης καθώς και το απαιτούμενο προσωπικό φύλαξης φαίνονται παρακάτω : 

 

Α/Α ΧΩΡΟΣ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ( σε εβδομαδιαία βάση) 

   

 

  1 

 

 

Κτίριο έδρας ΔΠΜ-Θ 

 

1 άτομο, 16 ώρες ημερησίως, (Δευτέρα έως Παρασκευή 

πλην αργιών), 6:00 π.μ. – 22:00 μ.μ. 

1 άτομο, 8 ώρες ημερησίως, (Σάββατο - Κυριακή & 

αργίες), 7:00 π.μ. – 15:00 μ.μ. 

   

 

 

 

 

 

  2 

 

 

 

 

 

 

1862 Περιφερειακή 

Αποθήκη  

 

2 άτομα, 8 ώρες ημερησίως, (Δευτέρα έως Παρασκευή), 

6:00 π.μ. – 14:00 μ.μ. 

1 άτομο, 8 ώρες ημερησίως, (Σάββατο – Κυριακή & 

αργίες), 6:00 π.μ. – 14:00 μ.μ. 

1 άτομο, 8 ώρες ημερησίως, (Δευτέρα έως Κυριακή), 

14:00 μ.μ. – 22:00 μ.μ. 

1 άτομο, 4 ώρες ημερησίως, (Δευτέρα έως Κυριακή), 

18:00 μ.μ. – 22:00 μ.μ., από Οκτώβριο έως Μάρτιο. 

2 άτομα, 8 ώρες ημερησίως, (Δευτέρα έως Κυριακή), 

22:00 μ.μ. – 06:00 π.μ. με αυτοκίνητο περιπολίας κατά 

την διάρκεια της νυκτερινής βάρδιας. 

http://www.deddie.gr/


 

  

 

  3 

 

 

Κτίριο έδρας Περ. 

Κεντρ. Θεσ/νίκης, Αγ. 

Δημητρίου 37 

 

1 άτομο,  9 ώρες ημερησίως, (Δευτέρα έως Παρασκευή 

πλην αργιών), 6:30 π.μ. - 15:30 μ.μ.  

  4 

 

 

Κτίριο έδρας Περ. 

Ανατ. Θεσ/νίκης, Αλ. 

Παπαναστασίου 63 

1 άτομο, 8 ώρες ημερησίως, (Δευτέρα έως Κυριακή), 

15:00 μ.μ. - 23:00 μ.μ.  

  5 

 

 

Κτίριο έδρας Περ. 

Δυτ. Θεσ/νίκης, 

Αισώπου 20 

 

1 άτομο, 14 ώρες ημερησίως, (Δευτέρα έως Παρασκευή 

πλην αργιών), 6:30 π.μ. - 20:30 μ.μ.  

 6. Κτίριο Π/Κ Λαγκαδά, 

1ο χλμ Λαγκαδά – 

Θεσ/νίκης 

1 άτομο, 6 ώρες ημερησίως, (Δευτέρα έως Παρασκευή 

πλην αργιών), 8:00 π.μ. - 14:00 μ.μ. 

 

Όπου απαιτείται κάλυψη εικοσιτετραώρου, θα γίνεται με τρεις οκτάωρες βάρδιες ως εξής : 

 

1η βάρδια   :  06.00  –  14.10. 

2η βάρδια   :  14.00  –  22.10. 

3η βάρδια   :  22.00  –  06.10. 

 

Αντίστοιχη επικάλυψη 10’ θα έχουν και οι 16ωρες φυλάξεις, ώστε να υπάρξει δυνατότητα 

ενημέρωσης του επόμενου φύλακα στην αλλαγή βάρδιας. Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει 

αποχώρηση του προσωπικού, χωρίς να αντικατασταθεί από την επόμενη βάρδια. 

Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του, θα ενεργούν πάντοτε στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας 

και του εσωτερικού κανονισμού και οδηγιών της Επιχείρησης όπως κάθε φορά ισχύουν. 

 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο έλεγχος να ενεργείται άμεσα και προληπτικά με συντονισμό και 

συνεργασία του Επόπτη Ασφαλείας της Επιχείρησης ή οποιουδήποτε εντεταλμένου οργάνου 

της. Όπου υπάρχει Επόπτης Ασφαλείας ορισμένος από την Επιχείρηση ή άλλο εξουσιοδοτημένο 

όργανο,  ο Ανάδοχος  και το προσωπικό του υποχρεούνται να υπακούουν στις οδηγίες του 

σύμφωνα με τους όρους κλπ. της παρούσας σύμβασης και τη σύμφωνη γνώμη της 

Προϊσταμένης Υπηρεσίας. 

 

Σε περιπτώσεις που οι ενέργειες που πρέπει να εκτελεί ο Ανάδοχος δεν αναφέρονται στον 

εσωτερικό κανονισμό, τότε ζητείται άμεσα η συνδρομή της Προϊσταμένης Υπηρεσίας από την 

οποία θα δοθούν οι εντολές και οι οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειες εγγράφως. 

 

Εν γένει η παροχή υπηρεσιών από τον Ανάδοχο, θα εκτελείται με την άμεση εποπτεία και 

παρακολούθηση των εντεταλμένων οργάνων της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ που είναι : 

 

α)  Ο Τομέας Υποστήριξης της ΔΠΜ-Θ (Προϊσταμένη Υπηρεσία). 

β) Ο Επόπτης Ασφάλειας Εγκαταστάσεων της ΔΠΜ-Θ, όπου υπάρχει ή οποιοδήποτε     

     άλλο εξουσιοδοτημένο υπηρεσιακό όργανο. 

γ) Ο Προϊστάμενος της φυλασσόμενης Υπηρεσιακής Μονάδας. 

 

Με τις οδηγίες και τις υποδείξεις των ιεραρχικά παραπάνω, υπηρεσιακών οργάνων της 

Επιχείρησης, είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται απόλυτα ο Ανάδοχος και το προσωπικό 

του. 

 

Η Επιχείρηση μέσω της ΔΠΜ-Θ πάντα θα έχει το δικαίωμα κατά την κρίση της να απομακρύνει 

το προσωπικό του Αναδόχου που θεωρεί ακατάλληλο για την εκτέλεση της εργασίας με 

υποχρέωση του Αναδόχου να αντικαθιστά το προσωπικό αυτό, το αργότερο σε τρεις (3) 



 

  

 

εργάσιμες ημέρες, διάστημα που θεωρείται εύλογο για την αντικατάσταση και εκπαίδευση στα 

καθήκοντα του έργου, του νέου φύλακα. 

 

Όλες οι ενέργειες και παρατηρήσεις των φυλάκων, θα καταγράφονται καθημερινά σε 

ημερολόγιο έργου το οποίο θα παραδίδεται κάθε πρωί στον Επόπτη Ασφαλείας όπου υπάρχει. 

Αν δεν υπάρχει Επόπτης, με ευθύνη της ο Ανάδοχος θα το παραδίδει στην Προϊσταμένη 

Υπηρεσία. 

 

Ο τύπος εντύπου που θα χρησιμοποιείται από την Εταιρεία για «ημερολόγιο έργου» θα 

υποδειχθεί από την ΔΠΜ-Θ, θα είναι σε διπλούν και θα υπογράφεται και από τα δύο μέρη ή 

από την Προϊσταμένη Υπηρεσία. 

 

Το προσωπικό του Αναδόχου, θα προσέρχεται στο χώρο εργασίας με ειδική στολή που θα 

χορηγείται από τον Ανάδοχο και στο δεξιό ημιθωράκιο θα είναι αναρτημένη η ειδική ταυτότητα 

που θα χορηγείται από την Επιχείρηση. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν την έναρξη της απασχόλησης του προσωπικού του, να 

παραδώσει στον Τομέα Υποστήριξης της ΔΠΜ-Θ, κατάσταση με τα στοιχεία που αφορούν το 

προσωπικό που πρόκειται να εργασθεί στις εγκαταστάσεις της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. κλπ καθώς και δύο 

φωτογραφίες πρόσφατης έκδοσης για τον καθένα, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την 

έκδοση Δελτίου Ταυτότητας. Μετά τη λήξη ισχύος της Σύμβασης ή σε τυχόν αλλαγές, 

αντικαταστάσεις κλπ φυλάκων, τα δελτία ταυτότητας θα επιστρέφονται στην Επιχείρηση 

(ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.). 

 

Επίσης μέσα σε 10 ημέρες από την έναρξη της Σύμβασης θα προσκομίζεται από τον Ανάδοχο 

για κάθε φύλακα : 

 

α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Άδειας Εργασίας προσωπικού ασφαλείας (Ν. 2518/97) και 

αν δεν έχει εκδοθεί, φωτοαντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης των δικαιολογητικών για έκδοση 

της υπόψη άδειας από Αστυνομικό Τμήμα. 

β) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (ή αντίγραφο θεωρημένο) και απολυτήριο Στρατού. 

 

Σε καμία περίπτωση το προσωπικό του Αναδόχου που θα απασχοληθεί στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, δεν 

μπορεί να έχει με οποιοδήποτε τρόπο και έννοια, σύμβαση εργασίας με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., παρότι 

το προσωπικό αυτό, κατά την εκτέλεση της εργασίας του, θα υπόκειται στον έλεγχο και την 

εποπτεία των οργάνων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

 

Επομένως σε όλη τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης, το προσωπικό αυτό θα συνδέεται με 

εργασιακή σχέση μόνο με τον Ανάδοχο στον οποίο θα παρέχει τις υπηρεσίες του και τυχόν 

ατύχημα που ενδεχομένως συμβεί, κατά την εκτέλεση της εργασίας του, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καμία 

ευθύνη δεν θα φέρει αλλά θα βαρύνεται αποκλειστικά και μόνο ο Ανάδοχος. 

 

Απαγορεύεται στον Ανάδοχο καθώς και στο προσωπικό του, να εμπλακεί με οποιοδήποτε τρόπο 

σε συνδικαλιστικές, απεργιακές ή άλλες κινητοποιήσεις των εργαζομένων στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

 

Για την καλύτερη φύλαξη της Επιχείρησης, ο Ανάδοχος θα μπορεί να υποβάλλει εισηγήσεις 

στην Προϊσταμένη Υπηρεσία, ώστε εάν κριθεί σκόπιμο να ενσωματωθούν στον εσωτερικό 

κανονισμό ασφάλειας εγκαταστάσεων, για να είναι δυνατή η εφαρμογή τους. 

 

2.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

 

2.1 Προμήθεια υλικών 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάζει το προσωπικό του με τον απαραίτητο 

εξοπλισμό για την εκτέλεση της εργασίας τους όπως παρακάτω ενδεικτικά 

αναφέρονται : 



 

  

 

 

 2.1.1 Φύλακας  

α) Στολή με διακριτικά της Εταιρείας. 

β) Απαραίτητα Ασύρματα μέσα επικοινωνίας. 

γ) Φακό τύπου MAG LITE. 

δ) Σφυρίκτρα. 

ε) Ζώνη τύπου Α/Τ. 

στ) Ζιπ (30 cm, 5 τεμ. ανά φύλακα) 

 

 2.1.2 Επόπτης  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει έναν επόπτη με μεταφορικό μέσο για 

τα φυλασσόμενα σημεία, ο οποίος θα ελέγχει αυτά, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και τα καθοριζόμενα στον Εσωτερικό 

Κανονισμό Λειτουργίας. 

Ο παραπάνω επόπτης θα φέρει τον εξοπλισμό του φύλακα παρ. 2.1.1, επί 

πλέον δε κινητό τηλέφωνο. 

 

2.2 Ο τρόπος φύλαξης κάποιου φυλακτικού σημείου (φύλαξη σταθερή, κινητή ή 

περίπολο), μπορεί να τροποποιηθεί κατά την εκτίμηση και τις ανάγκες της 

Επιχείρησης χωρίς καμία μεταβολή του συμβατικού τιμήματος. 

 

2.3 Το  απασχολούμενο  προσωπικό  θα  πρέπει να έχει την έγκριση της  ΔΠΜ-Θ. Ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί το ίδιο προσωπικό  στις συγκεκριμένες 

θέσεις φύλαξης. Αλλαγή του ήδη εγκεκριμένου προσωπικού φύλαξης θα γίνεται μόνο 

μετά από αιτιολογημένο λόγο και με την έγκριση της ΔΠΜ-Θ.  

   

2.4 Αντικατάσταση φυλάκων 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει φύλακα ή φύλακες μετά από αίτημα της 

ΔΠΜ-Θ και σε διάστημα 3 ημερών. 

 

2.5 Το σύνολο του προσωπικού που θα απασχοληθεί στο έργο θα είναι Έλληνες πολίτες. 

Θα πρέπει να έχει εκτός από την κατά Νόμο άδεια εργασίας, ήθος, ευπρεπή εμφάνιση 

και σωστό τρόπο συμπεριφοράς. Θα πρέπει να είναι σε καλή φυσική κατάσταση, η 

ηλικία του να είναι μεγαλύτερη των 25 ετών και μικρότερη των 50 ετών και να έχει 

την κατάλληλη γνώση και εμπειρία για την φύλαξη. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει στοιχεία που θα αποδεικνύεται η 

καταλληλότητα κάθε φύλακα. 

 

 

 

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 

ΓΙΑ   ΤΟΝ  ΑΝΑΔΟΧΟ                                             ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 


