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1.

Πποοίμιο

Ζ θνηλσληθή πνιηηηθή ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ, παξά ηηο αληίμνεο νηθνλνκηθέο
ζπλζήθεο θαη αξλεηηθέο ζπγθπξίεο, εζηηάδεη ζηελ αληηκεηψπηζε & επίιπζε ησλ
επηπηψζεσλ ηεο νινέλα θαη εληεηλφκελεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο.
ε ζπλζήθεο παξαηεηακέλεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, φπνπ κεγάια ηκήκαηα ηνπ
πιεζπζκνχ βηψλνπλ ηα αδηέμνδα ηεο αλεξγίαο (επίζεκα ζην 27% ) θαη ηελ
νηθνλνκηθή αλέρεηα (35% θάησ απφ ην ζηαζεξφ φξην ηεο θηψρεηαο – 14% θάησ απφ
ην ειάρηζην επίπεδν αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο), νη αλάγθεο γηα ηελ αλάιεςε
πξσηνβνπιηψλ θαηαπνιέκεζεο ησλ επηπηψζεσλ ηεο Φηψρεηαο γίλνληαη άκεζεο θαη
επηηαθηηθέο.
Έλα κέξνο απηψλ ησλ αλαγθψλ επηρεηξεί λα θαιχςεη ην δίθηπν ησλ Γνκψλ Άκεζεο
Κνηλσληθήο Παξέκβαζεο ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ, πνπ πεξηιακβάλεη ην Κνηλσληθφ
Παληνπσιείν, ην Κνηλσληθφ Φαξκαθείν, ην Κνηλσληθφ Δζηηαηφξην θαη ηε Γνκή
Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο Αζηέγσλ.
Απφ ηηο ηέζζεξηο πξναλαθεξφκελεο δνκέο αληηκεηψπηζεο ηεο θηψρεηαο, κφλν νη δχν
πξψηεο (θνηλσληθφ παληνπσιείν θαη θαξκαθείν) έρνπλ εληαρζεί θαη ζπλερίδεηαη ε
ρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ ην ΠΔΠ Θεζζαιίαο 2014-2020, παξφιν πνπ κφλν ε
ζπλέρηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δνκψλ, ζα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά ην θαηλφκελν
ηεο αθξαίαο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, κέζσ ηεο ππνζηήξημεο
νκάδσλ ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ πνπ πιήηηνληαη ή απεηινχληαη απφ ηε θηψρεηα θαη
ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ.
Σν Κνηλσληθφ Δζηηαηφξην (πζζίηην), μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην επηέκβξε ηνπ
2015 θαη ζχκθσλα κε ηα ηειεπηαία ζηνηρεία (Γεθέκβξηνο 2016) έρεη εμππεξεηήζεη
224 σθεινχκελνπο. Σν θνηλσληθφ εζηηαηφξην ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ ζηεγάδεηαη ζηνλ
1ν φξνθν ηεο παιηάο πηέξπγαο ηνπ Ννζνθνκείνπ Σξηθάισλ, ζε θαηάιιεια
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δηακνξθσκέλν ρψξν, πνπ πιεξνί ηηο πγεηνλνκηθέο πξνυπνζέζεηο αζθαινχο δηαλνκήο
θαγεηνχ.
Σν Κέληξν Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο Αζηέγσλ πνπ ιεηηνπξγεί επίζεο απφ 29κήλνπ ζηελ
παιηά πηέξπγα ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαιχπηεη –φπσο θαη ν ηίηινο ηνπ πξνζδηνξίδεη– ηηο
αλάγθεο αλζξψπσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηέγεο μόνον καηά ηιρ ώπερ
9π.μ. έωρ 9μ.μ. Έσο ζήκεξα έρεη εμππεξεηήζεη 102 άηνκα ζπλνιηθά θαη πεξί ηα 40
άηνκα θαζεκεξηλά.
χκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Μέξηκλαο &
Αιιειεγγχεο ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ, ηεθκεξηψλεηαη ε αλαγθαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ
Ξελψλα Νπθηεξηλήο Φηινμελίαο ζην ρψξν ηνπ Κέληξνπ Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο
Αζηέγσλ θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν,

πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη ηξέρνπζεο

θαηεπείγνπζεο αλάγθεο θηινμελίαο 12 καηαγεγπαμμένων αζηέγων ζην Γήκν
Σξηθθαίσλ.
Παξάιιεια, ε θνηλσληθή πνιηηηθή ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ, πνπ παξά ηηο αληίμνεο
νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη αξλεηηθέο ζπγθπξίεο, εζηηάδεη ζηελ αληηκεηψπηζε &
επίιπζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο νινέλα θαη εληεηλφκελεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο.
Καηφπηλ ησλ παξαπάλσ θξίλεηαη αλαγθαία:
1. Η λειηοςπγία ηος Ξενώνα Νςκηεπινήρ Φιλοξενίαρ θαηά ηνπο ππνιεηπφκελνπο
ρεηκεξηλνχο κήλεο, αλαζέηνληαο ηελ επνπηεία θαη έιεγρν ηνπ Ξελψλα, ζχκθσλα κε
ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ πνπ έρεη ήδε ζπληαρζεί, έσο
31/12/2019.
2. Η ςποζηήπιξη ηηρ λειηοςπγίαρ ηος Κοινωνικού Εζηιαηοπίος απφ 01/05/2017
έσο 31/12/2017.
3. Ζ ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο Αζηέγσλ απφ
01/05/2017 έσο 31/12/2017.
Ανηικείμενο ύμβαζηρ- Απαιηήζειρ και Ειδικοί όποι
Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζεο αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θνηλσληθήο κέξηκλαο
γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Γνκψλ Άκεζεο Κνηλσληθήο Παξέκβαζεο ηνπ Γήκνπ
Σξηθθαίσλ θαη ζπγθεθξηκέλα αθνξά:
1. Σε λειηοςπγία ηος Ξενώνα Νςκηεπινήρ Φιλοξενίαρ ζην ρψξν ηνπ Κέληξνπ
Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο Αζηέγσλ θαηά ηνπο ππνιεηπφκελνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο,
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αλαζέηνληαο ηελ επνπηεία θαη έιεγρν ηνπ Ξελψλα, ζχκθσλα κε ηνλ εζσηεξηθφ
θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ πνπ έρεη ήδε ζπληαρζεί, έσο 31/12/2019.
2. Σην ςποζηήπιξη ηηρ λειηοςπγίαρ ηος Κοινωνικού Εζηιαηοπίος έσο
31/12/2017.
3. Σην ςποζηήπιξη ηηρ λειηοςπγίαρ ηος Κένηπος Ημεπήζιαρ Φπονηίδαρ
Αζηέγων έσο 31/12/2017.
Ζ δηάξθεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ παξαπάλσ δνκψλ ζα
είλαη απφ ηελ ππνγξαθή ησλ ζπκβάζεσλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε κεηά ηηο 30/4/2017
έσο 31/12/2019 γηα ην Ξελψλα Νπρηεξηλήο Φηινμελίαο, θαη έσο 31/12/2017 γηα ην
Κνηλσληθφ Δζηηαηφξην θαη ην Κέληξν Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο Αζηέγσλ.
Δπηζεκαίλεηαη δε φηη ζε πεξίπησζε ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δνκψλ απφ ην ΠΔΠ
Θεζζαιίαο ή άιιν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, ε ζχκβαζε ζα ιπζεί απηνδίθαηα.

Λειηοςπγία ηος Ξενώνα Νςσηεπινήρ Φιλοξενίαρ
θνπφο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ξελψλα Νπθηεξηλήο Φηινμελίαο (Ξ.Ν.Φ.), απνηειεί ε
θάιπςε έθηαθησλ αλαγθψλ γηα (πξνζσξηλή) λπρηεξηλή θηινμελία αζηέγσλ θη φρη ε
ηδξπκαηνπνίεζε ησλ θηινμελνχκελσλ.
ηνλ Ξ.Ν.Φ. κπνξνχλ λα εληαρζνχλ απηνεμππεξεηνχκελα πιήξσο, ελήιηθα άηνκα
πνπ ζηεξνχληαη ζηέγεο θαη δηαβηνχλ ζε δεκφζηνπο ή εμσηεξηθνχο ρψξνπο ή πνπ
θαηνηθνχλ ζε αθαηάιιεια ζπίηηα ή ζε ζπίηηα πνπ δελ δηαζέηνπλ ηηο βαζηθέο
ππεξεζίεο (ειεθηξηθφ ξεχκα, λεξφ) ή ζε ζπίηηα ρσξίο επαξθείο ρψξνπο, θ.ιπ.
Ο Ξελψλαο Νπρηεξηλήο Φηινμελίαο (Ξ.Ν.Φ.) ιεηηνπξγεί ζε πεξηζηάζεηο έθηαθησλ
θαηξηθψλ ζπλζεθψλ (θαθνθαηξία ή θαχζσλαο), απφ ηηο 21:00, έσο ηηο 9:00, ζηνλ
ρψξν ηνπ Κέληξνπ Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο Αζηέγσλ ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ (παιηά
πηέξπγα ηνπ Ννζνθνκείνπ Σξηθάισλ, Καξδίηζαο 56).
Σελ απφθαζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ, ιακβάλεη ν αξκφδηνο Αληηδήκαξρνο Κνηλσληθήο
Μέξηκλαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Τπεχζπλν ηεο Γνκήο.
Γελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζην ρψξν ηνπ Ξ.Ν.Φ. κεηά ηηο 21:00 ην βξάδπ θαη κέρξη ηηο
9:00 ην πξσί. Δθφζνλ ππάξρεη θάπνηνο ζνβαξφο, ηδηαίηεξνο ιφγνο κε ηήξεζεο ηνπ
πξναλαθεξφκελνπ σξαξίνπ, ν/ε σθεινχκελνο/ε νθείιεη λα ελεκεξψζεη ην
πξνζσπηθφ, ην νπνίν ζα θξίλεη θαηά πεξίπησζε.
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Σα άηνκα πνπ ζα θηινμελνχληαη ζηνλ Ξ.Ν.Φ. πξέπεη:


Να εκπίπηνπλ ζε θάπνηα απφ ηηο θαηεγνξίεο πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ.



Να απνδέρνληαη κε έγγξαθε δήισζή ηνπο (πκθσλεηηθφ) ηνλ Δζσηεξηθφ
Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ Ξ.Ν.Φ., φπσο απηφο ηζρχεη.



Να κελ πάζρνπλ απφ βαξχ ή άιιν λφζεκα πνπ ρξήδεη απμεκέλεο ηαηξηθήο ή
λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ή εμεηδηθεπκέλεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο.



Να κελ πάζρνπλ απφ κεηαδηδφκελν λφζεκα, πνπ ζχκθσλα κε ηαηξηθή
γλσκάηεπζε θαζηζηά αδχλαηε ή επηζθαιή ηε ζπκβίσζε κε άιια άηνκα.



Να κελ πάζρνπλ απφ ςπρηθή δηαηαξαρή, πνπ ζχκθσλα κε ηαηξηθή
γλσκάηεπζε απαηηεί απμεκέλε ή εηδηθή θξνληίδα θαη θαζηζηά αδχλαηε ή
επηζθαιή ηε ζπκβίσζε κε άιια άηνκα.

Οη δεηνχκελεο ππεξεζίεο θνηλσληθήο κέξηκλαο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Ξελψλα
Νπρηεξηλήο Φηινμελίαο ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ, πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ:
i.

Απνδνρή θαη αμηνιφγεζε ηεο Γήισζεο/Αίηεζεο Έληαμεο ηνπ ππνςεθίνπ
σθεινπκέλνπ.

ii.

πλεξγαζία κε ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Σξηθάισλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ
απαξαίηεηνπ

ειέγρνπ

ηεο

θαηάζηαζεο

ηεο

πγείαο

ησλ ππνςεθίσλ

θηινμελνπκέλσλ, κε ηε δηελέξγεηα ησλ παξαθάησ ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ:
-

Γεληθή εμέηαζε αίκαηνο.

-

Αθηηλνγξαθία ζψξαθνο.

-

Γεξκαηνινγηθή εμέηαζε, γηα κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο.

-

Ψπρηαηξηθή εθηίκεζε, γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο δπλαηφηεηαο
ζπκβίσζεο κε άιια άηνκα.

iii.

Δμαζθάιηζε ηεο νκαιήο δηαβίσζεο ησλ θηινμελνπκέλσλ εληφο ηνπ Ξ.Ν.Φ.

iv.

Αζθαιή παξακνλή ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ξ.Ν.Φ. θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ,
ε νπνία κεηαμχ ησλ άιισλ πεξηιακβάλεη θαη ηε ζηέγαζε.

v.

Κάιπςε ησλ αλαγθψλ αηνκηθήο πγηεηλήο θαη αλαςπρήο ζε θαηάιιεια
δηακνξθσκέλν ρψξν.

vi.

Καζεκεξηλή θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ ελδηαίηεζεο θαη πγηεηλήο.
Πποζωπικό Αναδόσος - Ωπάπιο

Γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ Ξ.Ν.Φ., θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ απαηηείηαη ε παξνπζία ηνπιάρηζηνλ 2 αηφκσλ αλά βάξδηα
ιεηηνπξγίαο.
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Ζ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο, απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο έσο ηηο 31/12/2019, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο θαη γηα ηηο ψξεο
21:00 – 09:00.
Με ηελ αλάιεςε ησλ εξγαζηψλ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ζηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή, θαηάινγν ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα εξγαζζεί ζηελ πινπνίεζε ηεο
ζχκβαζεο, κε πιήξε ζηνηρεία απηψλ. Γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ηνπ πξνζσπηθνχ
απηνχ ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξψλεη, πξνεγνπκέλσο εγγξάθσο ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή θαη λα ιακβάλεη ζρεηηθή έγθξηζε απφ απηή.
Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζπλερή ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ
πξνζσπηθνχ πνπ ζα απαζρνιείηαη, γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην αληηθείκελν ηνπ
έξγνπ.
Ειδικέρ Απαιηήζειρ
Σα κεραλήκαηα, ηα εμαξηήκαηα, ηα πιηθά θαζαξηζκνχ θαη ηα ινηπά αλαιψζηκα, πνπ
ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ζα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ
Αλάδνρν θαη ζα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πεξί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη ησλ θηινμελνπκέλσλ ζηνλ Ξ.Ν.Φ.
Ζ ζπγθέληξσζε ησλ απνξξηκκάησλ ζα γίλεηαη ζε θσηνβηαδηαζπψκελνπο πιαζηηθνχο
ζάθνπο, νη νπνίνη ζα κεηαθέξνληαη ζηνπο θάδνπο ηνπ Γήκνπ.
Ζ ζπγθέληξσζε ησλ πιηθψλ αλαθχθισζεο ζα γίλεηαη ζε θσηνβηαδηαζπψκελνπο
πιαζηηθνχο ζάθνπο, νη νπνίνη ζα κεηαθέξνληαη ζηνπο θάδνπο αλαθχθισζεο ηνπ
Γήκνπ.
Γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ξ.Ν.Φ. πξνβιέπεηαη εμσηεξηθή Δπνπηεία
απφ

εμεηδηθεπκέλνπο

επαγγεικαηίεο.

Ζ

Δπνπηεία

ππνζηεξίδεη,

βνεζά

θαη

παξαθνινπζεί ην πξνζσπηθφ ηνπ Ξ.Ν.Φ., ελζαξξχλνληάο ην θαη ζέηνληαο αζθαιέο
πιαίζην, φξηα θαη πξνυπνζέζεηο γηα λα αλαπηχμεη απνηειεζκαηηθά ηνλ ηξφπν δνπιεηάο
κε ηνπο θηινμελνχκελνπο. Ζ Δπνπηεία πξνζηαηεχεη παξάιιεια ην πξνζσπηθφ απφ
ππεξβάζεηο θαζήθνληνο θαη απφ ηελ επαγγεικαηηθή θφπσζε. Ο Γήκνο Σξηθθαίσλ ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ Αλάδνρν, εμαζθαιίδεη ηελ χπαξμε Δπνπηείαο θαη ε
παξαθνινχζεζή ηεο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ξ.Ν.Φ.
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Τποζηήπιξη ηηρ λειηοςπγίαρ ηος Κοινωνικού Εζηιαηοπίος
Γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ηνπ Κνηλσληθνχ Δζηηαηνξίνπ
(πζζίηην) ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη έσο
31/12/2017 ζα πξέπεη:
Να

εμαζθαιίδεηαη

ε

ηξνθνδνζία

γεπκάησλ

ζε

ηνπιάρηζηνλ

150

σθεινπκέλνπο ζε εκεξήζηα βάζε.
Να ιεηηνπξγεί κε ζηαζεξφ σξάξην απφ 10:00 έσο 16:00 θαη απφ Γεπηέξα έσο
Κπξηαθή.
Να απαζρνιείηαη ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ.
Να δηαζέηεη πνιηηηθή ζπιινγήο πιενλαδφλησλ πξντφλησλ απφ εξγαζηήξηαβηνηερλίεο παξαγσγήο ηξνθίκσλ (αξηνπνηεία, θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ
ελδηαθέξνληνο, δαραξνπιαζηεία, θ.ιπ.), απφ ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ
πφιε ησλ Σξηθάισλ (ρνιή Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ, σθξνληζηηθφ
Καηάζηεκα), θαζψο επίζεο θη απφ πνιίηεο.
Να δηαζέηεη ειεθηξνληθφ ζχζηεκα θαηαγξαθήο θαη κέηξεζεο ηεο απφδνζεο
ηνπ (εηζεξρφκελα πξντφληα, δηαηηζέκελα πξντφληα, αξηζκφο σθεινπκέλσλ,
θ.ιπ.).
Να δηαζπλδέεηαη θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηηο ππφινηπεο δνκέο βαζηθψλ
αγαζψλ ηνπ Γήκνπ, θαζψο επίζεο θαη κε ην ππφ ζχζηαζε Κέληξν Κνηλφηεηαο.
Να πινπνηεί ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο πξνζέιθπζεο εζεινληψλ.

Τποζηήπιξη ηηρ λειηοςπγίαρ ηος Κένηπος Ημεπήζιαρ Φπονηίδαρ Αζηέγων
Γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο
Αζηέγσλ ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη έσο 31/12/2017
ζα πξέπεη:
Να ιεηηνπξγεί κε ζηαζεξφ σξάξην απφ 10:00 έσο 16:00 θαη απφ Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή.
Να απαζρνιείηαη ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ.
Να δηαζέηεη ειεθηξνληθφ ζχζηεκα θαηαγξαθήο θαη κέηξεζεο ηεο απφδνζεο
ηνπ.
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Να δηαζπλδέεηαη θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηηο ππφινηπεο δνκέο βαζηθψλ
αγαζψλ ηνπ Γήκνπ, θαζψο επίζεο θαη κε ην ππφ ζχζηαζε Κέληξν Κνηλφηεηαο.
Να πινπνηεί ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο πξνζέιθπζεο εζεινληψλ.
Πποζωπικό Αναδόσος – Ωπάπιο για ηην ςποζηήπιξη ηηρ λειηοςπγίαρ ηος
Κοινωνικού Εζηιαηοπίος και ηος Κένηπος Ημεπήζιαρ Φπονηίδαρ Αζηέγων
Με ηελ αλάιεςε ησλ εξγαζηψλ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ζηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή, θαηάινγν ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα εξγαζζεί ζηελ πινπνίεζε ηεο
ζχκβαζεο, κε πιήξε ζηνηρεία απηψλ. Γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ηνπ πξνζσπηθνχ
απηνχ ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξψλεη, πξνεγνπκέλσο εγγξάθσο ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή θαη λα ιακβάλεη ζρεηηθή έγθξηζε απφ απηή.
Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζπλερή ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ
πξνζσπηθνχ πνπ ζα απαζρνιείηαη, γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ
έξγνπ.
Ειδικέρ Απαιηήζειρ
Σα κεραλήκαηα, ηα εμαξηήκαηα, ηα πιηθά θαζαξηζκνχ θαη ηα ινηπά αλαιψζηκα, πνπ
ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ζα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ
Αλάδνρν θαη ζα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πεξί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη ησλ σθεινπκέλσλ ησλ δνκψλ.
Ζ ζπγθέληξσζε ησλ απνξξηκκάησλ ζα γίλεηαη ζε θσηνβηαδηαζπψκελνπο πιαζηηθνχο
ζάθνπο, νη νπνίνη ζα κεηαθέξνληαη ζηνπο θάδνπο ηνπ Γήκνπ.
Ζ ζπγθέληξσζε ησλ πιηθψλ αλαθχθισζεο ζα γίλεηαη ζε θσηνβηαδηαζπψκελνπο
πιαζηηθνχο ζάθνπο, νη νπνίνη ζα κεηαθέξνληαη ζηνπο θάδνπο αλαθχθισζεο ηνπ
Γήκνπ.

ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ
Τρίκαλα, 8 Μαρτίου 2017
Η υντάκτρια

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Τρίκαλα, 8 Μαρτίου 2017
Η Προϊςταμζνθ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Τρίκαλα, 8 Μαρτίου 2017
Ο Προϊςτάμενοσ Δ/νςθσ

Μαρία Μαυροματίδου

Μαρία Μαυροματίδου

Κωνςταντίνοσ Σταμοφλησ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟ ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ

Υπηρεςία :
ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
ΓΙΑ ΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ
ΣΗ ΦΣΩΧΕΙΑ

Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟ ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ

Υπηρεςία:
ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
ΓΙΑ ΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ
ΣΗ ΦΣΩΧΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΜΟΝΑΔΑ
υνολικι
Πος
ΜΕΣΡΗΗ
Σιμι
Αξία
ότθτ

Μονάδασ
(Χωρίσ
α
ΦΠΑ)

Δαπάνη για την
λειτουργία του
Κοινωνικοφ
Εςτιατορίου και του
Κζντρου Ημερήςιασ
Φροντίδασ Αςτζγων
Δαπάνη για τη
λειτουργία του
Ξενώνα Νυχτερινήσ
Φιλοξενίασ

ΠΙΣΩΗ
ΕΣΟΤ
2017

ΠΙΣΩΗ
ΕΣΟΤ
2018

ΠΙΣΩΗ
ΕΣΟΤ
2019

0

0

Μήνεσ

8

5.786,29

46.290,32

46.290,32

Μήνεσ

7

1.935,48

13.548,39

1.935,48

5.806,45

5.806,45

48.225,81

5.806,45

5.806,45

11.574,19

1.393,55

1.393,55

59.800,00

7.200,00

7.200,00

φνολο

59.838,71

ΦΠΑ

14.361,29

Γενικό φνολο

74.200,00

ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ
Τρίκαλα, 8 Μαρτίου 2017
Η υντάκτρια

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Τρίκαλα, 8 Μαρτίου 2017
Η Προϊςταμζνθ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Τρίκαλα, 8 Μαρτίου 2017
Ο Προϊςτάμενοσ Δ/νςθσ

Μαρία Μαυροματίδου

Μαρία Μαυροματίδου

Κωνςταντίνοσ Σταμοφλησ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟ ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ

Υπηρεςία :
ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
ΓΙΑ ΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ
ΣΗ ΦΣΩΧΕΙΑ

υγγραφι υποχρεώςεων
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟ ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ

Υπηρεςία :
ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
ΓΙΑ ΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ
ΣΗ ΦΣΩΧΕΙΑ

ΤΓΓΡΑΦΗ

Άπθπο 1ο :

ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ

Ανηικείμενο ζςγγπαθήρ

Με ηελ παξνχζα κειέηε πξνβιέπεηαη ε παξνρή ππεξεζηψλ θνηλσληθήο κέξηκλαο γηα
ηε ιεηηνπξγία ησλ Γνκψλ Αληηκεηψπηζεο ηεο Φηψρεηαο ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ θαη
ζπγθεθξηκέλα:
1. Σε λειηοςπγία ηος Ξενώνα Νςκηεπινήρ Φιλοξενίαρ ζην ρψξν ηνπ Κέληξνπ
Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο Αζηέγσλ.
2. Σην ςποζηήπιξη ηηρ λειηοςπγίαρ ηος Κοινωνικού Εζηιαηοπίος.
3. Σην ςποζηήπιξη ηηρ λειηοςπγίαρ ηος Κένηπος Ημεπήζιαρ Φπονηίδαρ
Αζηέγων.

Άπθπο 2ο :

Ιζσύοςζερ διαηάξειρ

Ο Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/08.08.2016 η. Α΄) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ,
Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ»
Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008
Άπθπο 3ο :

ςμβαηικά ζηοισεία

Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη:
α. Πξνυπνινγηζκφο κειέηεο
β. Ζ ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ
γ. Σερληθή πεξηγξαθή
Άπθπο 4ο :

Τποσπεώζειρ Αναδόσος

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη φιεο ηηο ππεξεζίεο

πνπ αλαθέξνληαη
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παξαπάλσ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο
Μέξηκλαο θαη Τγείαο ηεο Γ/λζεο Κνηλσληθήο Μέξηκλαο θαη Αιιειεγγχεο
Ο Αλάδνρνο ζα έρεη ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία.
Ο αλάδνρνο δελ ηειεί ζε ζρέζε πξνζηήζεσο πξνο ην Γήκν θαη επζχλεηαη απηφο θαη
κφλν, απνθιεηφκελεο θάζε επζχλεο ηνπ Γήκνπ, γηα ηα θαηά ηε δηάξθεηα εθηειέζεσο
ηεο ζπκβάζεσο αηπρήκαηα πνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ ζην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ
ηνπ ή θαη ζε ηξίηνπο απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία, θαζψο θαη γηα ηηο πηζαλέο δεκηέο.
Με ηελ αλάιεςε ησλ εξγαζηψλ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ζηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή, θαηάινγν ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα εξγαζζεί ζηελ πινπνίεζε ηεο
ζχκβαζεο, κε πιήξε ζηνηρεία απηψλ. Γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ηνπ πξνζσπηθνχ
απηνχ ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξψλεη, πξνεγνπκέλσο εγγξάθσο ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή θαη λα ιακβάλεη ζρεηηθή έγθξηζε απφ απηή.
Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζπλερή ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ
πξνζσπηθνχ πνπ ζα απαζρνιείηαη, γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην αληηθείκελν ηνπ
έξγνπ.
Γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ Ξ.Ν.Φ., θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ απαηηείηαη ε παξνπζία ηνπιάρηζηνλ 2 αηφκσλ αλά βάξδηα
ιεηηνπξγίαο.

Ειδικέρ Απαιηήζειρ
Σα κεραλήκαηα, ηα εμαξηήκαηα, ηα πιηθά θαζαξηζκνχ θαη ηα ινηπά αλαιψζηκα, πνπ
ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ζα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ
Αλάδνρν θαη ζα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πεξί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη ησλ σθεινπκέλσλ ησλ δνκψλ.
Ζ ζπγθέληξσζε ησλ απνξξηκκάησλ ζα γίλεηαη ζε θσηνβηαδηαζπψκελνπο πιαζηηθνχο
ζάθνπο, νη νπνίνη ζα κεηαθέξνληαη ζηνπο θάδνπο ηνπ Γήκνπ.
Ζ ζπγθέληξσζε ησλ πιηθψλ αλαθχθισζεο ζα γίλεηαη ζε θσηνβηαδηαζπψκελνπο
πιαζηηθνχο ζάθνπο, νη νπνίνη ζα κεηαθέξνληαη ζηνπο θάδνπο αλαθχθισζεο ηνπ
Γήκνπ.
Γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ξ.Ν.Φ. πξνβιέπεηαη εμσηεξηθή Δπνπηεία
απφ

εμεηδηθεπκέλνπο

επαγγεικαηίεο.

Ζ

Δπνπηεία

ππνζηεξίδεη,

βνεζά

θαη
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παξαθνινπζεί ην πξνζσπηθφ ηνπ Ξ.Ν.Φ., ελζαξξχλνληάο ην θαη ζέηνληαο αζθαιέο
πιαίζην, φξηα θαη πξνυπνζέζεηο γηα λα αλαπηχμεη απνηειεζκαηηθά ηνλ ηξφπν δνπιεηάο
κε ηνπο θηινμελνχκελνπο. Ζ Δπνπηεία πξνζηαηεχεη παξάιιεια ην πξνζσπηθφ απφ
ππεξβάζεηο θαζήθνληνο θαη απφ ηελ επαγγεικαηηθή θφπσζε. Ο Γήκνο Σξηθθαίσλ ζε
ζπλεξγαζία κε ην Φνξέα Τινπνίεζεο ησλ Γνκψλ αληηκεηψπηζεο ηεο Φηψρεηαο,
εμαζθαιίδεη ηελ χπαξμε Δπνπηείαο θαη ε παξαθνινχζεζή ηεο είλαη ππνρξεσηηθή γηα
ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ξ.Ν.Φ.

Άπθπο 5ο : Διάπκεια ύμβαζηρ
Ζ δηάξθεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ παξαπάλσ δνκψλ ζα
είλαη απφ ηελ ππνγξαθή ησλ ζπκβάζεσλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε κεηά ηηο 30/4/2017
έσο 31/12/2019 γηα ην Ξελψλα Νπρηεξηλήο Φηινμελίαο, θαη έσο 31/12/2017 γηα ην
Κνηλσληθφ Δζηηαηφξην θαη ην Κέληξν Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο Αζηέγσλ.

Ζ ζχκβαζε ιχεηαη απηνδηθαίσο ζε πεξίπησζε νιηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δνκψλ
απφ ην ΠΓΔ. ε πεξίπησζε ρξεκαηνδφηεζεο κέξνπο ησλ δνκψλ ζα επέιζεη ε
αληίζηνηρε κείσζε ζην ζπκβαηηθφ πνζφ.
Άπθπο 6ο : Σόπορ Εκηέλεζηρ ύμβαζηρ
Οη δνκέο

αληηκεηψπηζεο ηεο θηψρεηαο ιεηηνπξγνχλ ζηελ παιηά πηέξπγα ηνπ

Ννζνθνκείνπ Σξηθάισλ, Καξδίηζαο 56.

Άπθπο 7ο :

Αμοιβή- Σπόπορ πληπωμήρ

Ζ θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ζα γίλεηαη σο εμήο:
Ζ ζπκβαηηθή αμία ζα πιεξψλεηαη ζηαδηαθά ζε ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο, φζνη είλαη
θαη νη κήλεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ππεξεζηψλ αλά κήλα θαη
ηελ βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ Γήκνπ κε ηελ έθδνζε ρξεκαηηθψλ
εληαικάησλ πιεξσκήο πνπ ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά θαη
ζχκθσλα κε ην Ν. 4152/2013, ππνπαξάγξαθνο Ε5

«πλαιιαγέο κεηαμχ

επηρεηξήζεσλ θαη δεκνζίσλ αξρψλ (Άξζξν 4 Οδεγίαο 2011/7), ΦΔΚ 107/9-5-2013/η.
ΠΡΩΣΟ.
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Άπθπο 8ο :

Φόποι, ηέλη, κπαηήζειρ

ην πνζφ ηεο ακνηβήο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη λφκηκεο θξαηήζεηο θαη θφξνη. Ζ
ακνηβή δελ ππφθεηηαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη αηηία θαη
παξακέλεη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαζ΄ φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εληνιήο.
ΑΡΘΡΟ 9ο -Παπαλαβή ηος ανηικειμένος ηηρ ζύμβαζηρ
Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο ζα
δηελεξγεζεί απφ ηελ απφ ηελ ηξηκειή επηηξνπή παξαιαβήο γεληθψλ ππεξεζηψλ ηεο
Γ/λζεο Κνηλσληθήο Μέξηκλαο θαη Αιιειεγγχεο ε νπνία θαη ζα εηζεγείηαη ζην
αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν (Γεκνηηθφ πκβνχιην) γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ
αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ
ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε
ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ππφ ηνπο
φξνπο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016. Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ ππνρξενχηαη ζε
ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ππνδείμεηο ηεο Δπηηξνπήο.
Οη ππεξεζίεο ζα παξαιακβάλνληαη ηκεκαηηθά, αλά εκεξνινγηαθφ κήλα, απφ ηελ
αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, κε ηε ζχληαμε ζρεηηθνχ
Πξσηφθνιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο, ην νπνίν ζα απνηειέζεη δηθαηνινγεηηθφ ηεο
δαπάλεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 200 ηνπ λ.4412/2016.
Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο δελ
αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν
πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ
ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο
επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφιεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ
θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο.
ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφιεηα, κε
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί
ε παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ, κε έθπησζε
επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο
δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή
παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν
νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε.
Σν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν
φξγαλν κε απφθαζή ηνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν. Αλ
παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςή
ηνπ, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα.
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Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ
αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη ζχκθσλα
κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 218 ηνπ λ. 4412/2016. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή
θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθεηαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ
ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.
ΑΡΘΡΟ 6ο -Πνηληθέο ξήηξεο - Αλσηέξα Βία
Ωο πξνο ηηο πνηληθέο ξήηξεο, γηα εθπξφζεζκε ή πιεκκειή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο
ζχκβαζεο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 218 ηνπ λ. 4412/2016.
Ο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία, ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη
(20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα
βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία ηα
απαξαίηεηα.

ΑΡΘΡΟ 10ο -Σποποποίηζη ζύμβαζηρ καηά ηη διάπκειά ηηρ
Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο
ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ.

ΑΡΘΡΟ 11ο -Δικαίωμα μονομεπούρ λύζηρ ηηρ ζύμβαζηρ
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο,
λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ:
α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ
άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο
β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο
θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 73 παξ.1 Ν.4412/2016 θαη, σο εθ ηνχηνπ,
ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο,
γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ
ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη
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αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ.

ΑΡΘΡΟ 12ο - Κήπςξη οικονομικού θοπέα εκπηώηος - Κςπώζειρ
Ο αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη
ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ
απηήλ, εάλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε
ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή
ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη εάλ ππεξβεί ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο
ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ
ηελ πεξίπησζε απηή ηνπ θνηλνπνηείηαη εηδηθή φριεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη
ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί απηφο,
ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπ, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε
ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε
παξέιζεη ρσξίο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη αηηηνινγεκέλα έθπησηνο κέζα ζε
ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο.
Δπηπιένλ, κπνξεί λα ηνπ επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ.
4412/2016 απνθιεηζκφο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ.
Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο
δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε,
επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο.
Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο:
α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην
50% ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε πεξίπησζε
ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο επηβάιιεηαη
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πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ
παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα,
β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο
ΦΠΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα,
γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο
απφ ηηο επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη
δχλαληαη λα αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη
ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε
ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε
φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο.
Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ
αλαδφρνπ.
Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα
θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην.

Άπθπο 13ο :

Επίλςζη διαθοπών

Ζ ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα δηέπεηαη απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία. Ο Γήκνο θαη
ν Αλάδνρνο ζα θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζε θάζε δηαθνξάο
ζρεηηθήο κε ηε ζχκβαζε πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη κεηαμχ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ
εξκελεία, ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο ή εμ’ αθνξκήο ηεο, ζχκθσλα
κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. ε
πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί θηιηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο απνθιεηζηηθά αξκφδηα
είλαη ηα Γηθαζηήξηα Σξηθάισλ.
ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Τρίκαλα, 8 Μαρτίου 2017

Τρίκαλα, 8 Μαρτίου 2017

Τρίκαλα, 8 Μαρτίου 2017

Η υντάκτρια

Η Προϊςταμζνθ

Ο Προϊςτάμενοσ Δ/νςθσ

Μαρία Μαυροματίδου

Μαρία Μαυροματίδου

Κωνςταντίνοσ Σταμοφλησ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟ ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ

Υπηρεςία :
ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
ΓΙΑ ΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ
ΣΗ ΦΣΩΧΕΙΑ

Α/Α

1
2
3

4

6

7
8

1
2
3

4

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΣΟΤ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΟΣΗΣΕ
ΜΕΣΡΗΗ
Α. ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΕΣΙΑΣΟΡΙΟΤ & Κ.Η.Φ.Α.
Αρικμόσ εργαηομζνων για κάκε
Άτομα/θμζρα
θμζρα
Ώρεσ εργαςίασ εργαηομζνου ανά
Ώρεσ/θμζρα
θμζρα
Ημζρεσ εργαςίασ εργαηομζνου για
Ημζρεσ
τθν περίοδο παροχισ τθσ
υπθρεςίασ
Προβλεπόμενο ωρομίςκιο
€/ώρα
εργαηομζνου (βάςει του εκάςτοτε
νόμιμα κεςμοκετθμζνου
κατώτατου θμερομίςκιου ι
μιςκοφ ςυμπεριλαμβανομζνων
των εργοδοτικών ειςφορών και
τθσ αναλογίασ επιδομάτων και
δώρων)
Κόςτοσ αναλώςιμων και
€
απόςβεςθσ παγίου εξοπλιςμοφ
που κα χρθςιμοποιθκεί
Διοικθτικό κόςτοσ παροχισ
€
υπθρεςιών
Νόμιμεσ υπζρ δθμοςίου και
€
τρίτων κρατιςεισ
ΤΝΟΛΟ Α:
Β. ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΞΕΝΩΝΑ ΝΤΚΣΕΡΙΝΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Αρικμόσ εργαηομζνων για κάκε
Άτομα/θμζρα
θμζρα
Ώρεσ εργαςίασ εργαηομζνου ανά
Ώρεσ/θμζρα
θμζρα
Ημζρεσ εργαςίασ εργαηομζνου για
Ημζρεσ
τθν περίοδο παροχισ τθσ
υπθρεςίασ
Προβλεπόμενο ωρομίςκιο
€/ώρα
εργαηομζνου (βάςει του εκάςτοτε
νόμιμα κεςμοκετθμζνου
κατώτατου θμερομίςκιου ι
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μιςκοφ ςυμπεριλαμβανομζνων
των εργοδοτικών ειςφορών και
τθσ αναλογίασ επιδομάτων,
δώρων κι αργιών)
Κόςτοσ αναλώςιμων και
απόςβεςθσ παγίου εξοπλιςμοφ
που κα χρθςιμοποιθκεί
Διοικθτικό κόςτοσ παροχισ
υπθρεςιών
Νόμιμεσ υπζρ δθμοςίου και
τρίτων κρατιςεισ

€

€
€
ΤΝΟΛΟ Β:
ΤΝΟΛΑ Α+Β:
ΦΠΑ:
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ:
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