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ΔΝΙΑΙΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΦΤΛΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΚΣΗΡΙΩΝ

Α. ΓΔΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ

Απάνηηζη
Τποσπε
Πποζθέπο-ωηικο
νηορ
1. Τν πξνζσπηθό αζθαιείαο ζα απνηειείηαη από ηα ίδηα κέιε, ζα
θαηέρεη ηελ πξνβιεπόκελε από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο άδεηα
εξγαζίαο, ζα γλσξίδεη ηε ιεηηνπξγία ησλ κέζσλ ππξόζβεζεο θαη
ζα θέξεη ηα δηαθξηηηθά ηεο αλαδόρνπ εηαηξείαο. Δπίζεο, ζα θέξεη
ηνλ απαηηνύκελν εμνπιηζκό αζθαιείαο θαη επηθνηλσλίαο.
2.
Οη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ
αληίγξαθν ηεο Άδεηαο Λεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο από ην
Υπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε (Ν. 2518/ΦΔΚ 164/21-897). Σηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθνκηζηεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο
ηεο εηαηξείαο από ην Υπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, ε
πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
4. Καζήθνληα ζα είλαη ε πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ
επηζθεπηώλ, ε θύιαμε ησλ θηηξίσλ κε ζθνπό ηελ πξόιεςε
έθλνκσλ ελεξγεηώλ θαη ε άκεζε εηδνπνίεζε ηεο Άκεζεο Γξάζεο
όηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην, γηα ιόγνπο αζθαιείαο. Τν πξνζσπηθό
αζθαιείαο ζα δηελεξγεί δηαθξηηηθό έιεγρν ζηα άηνκα πνπ
εηζέξρνληαη ζηα θηίξηα ηνπ Υπνπξγείνπ, ώζηε λα απνθεύγεηαη ε
είζνδνο από άηνκα κε θίλεηξα θαη ελδηαθέξνληα άζρεηα ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηνπ Υπνπξγείνπ (π.ρ. κηθξνπσιεηέο).
5. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη
ην σξάξην θαη ηα πόζηα θύιαμεο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο
Υπεξεζίαο, ρσξίο αύμεζε ησλ ζπλνιηθώλ σξώλ απαζρόιεζεο
ησλ θπιάθσλ.
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6. Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα αζθαιίζεη, ζε
Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία εγλσζκέλνπ θύξνπο θαη θεξεγγπόηεηαο,
ηνλ θίλδπλν ηεο γεληθήο αζθαιηζηηθήο επζύλεο γηα δεκηέο ή
βιάβεο πνπ ηπρόλ ζα πξνθιεζνύλ ζην θηεξηαθό ζπγθξόηεκα ή
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζην εξγαδόκελν ζε
απηή πξνζσπηθό, ζηνπο επηζθέπηεο ηεο ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην,
από ακέιεηα ηνπ Αλαδόρνπ ή ησλ ππαιιήισλ ηνπ, γηα ηα
αθόινπζα πνζά: Δπξώ #70.000,00# θαη’ άηνκν γηα ζσκαηηθέο
βιάβεο ή ζάλαην, Δπξώ #60.000,00# γηα πιηθέο δεκηέο θαηά
πεξηζηαηηθό, Δπξώ #150.000,00# αλώηαην όξην επζύλεο αλά
γεγνλόο θαη Δπξώ #500.000,00# αλώηαην όξην επζύλεο γηα όιε
ηε δηάξθεηα ηεο Σύκβαζεο θαη γηα έλα κήλα κεηά ηε, κε
νπνηνδήπνηε ηξόπν, ιήμε ηεο. Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ
ππνρξέσζε λα γλσξίζεη εμ αξρήο ην όλνκα ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο ζηελ Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία σο δηθαηνύρνπ ηεο
αζθάιηζεο θαη λα δηαηεξεί ζε ηζρύ ηελ παξαπάλσ αζθαιηζηηθή
θάιπςε θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηζρύνο ηεο Σύκβαζεο ηνπ κε ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη ην
παξαπάλσ αζθαιηζηήξην θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο Σύκβαζεο κε
ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.
7. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θέληξν ιήςεσο ζεκάησλ
24 ώξνπ ιεηηνπξγίαο. Πξνθεηκέλνπ πεξί θαθόβνπιεο εμσηεξηθήο
ελέξγεηαο, νη θύιαθεο ζα πξέπεη λα ελεξγνύλ αλαιόγσο, έρνληαο
ν Αλάδνρνο ηελ επζύλε γηα ηελ κε έγθαηξε εηδνπνίεζε ησλ
Αξκνδίσλ Αξρώλ.
8. Οη θύιαθεο ζα ειέγρνπλ θάζε θξύπηε πνπ κπνξεί λα
ηνπνζεηεζεί επηθίλδπλν αληηθείκελν.
9. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηεξεί βηβιίν ειέγρνπ γηα ηελ
θάζε θύιαμε – έληππν δηπιόηππν, θαξκπνληδέ – ην πξσηόηππν
ηνπ νπνίνπ ζα παξαδίδεηαη εβδνκαδηαίσο ζηε αξκόδηα
Υπεξεζία ηνπ Φνξέα.
10. Σε πεξίπησζε πνπ ζα δηαπηζηώλεηαη από ηνπο θύιαθεο ε
παξακνλή μέλσλ αηόκσλ ή ύπαξμε ππόπηνπ αληηθεηκέλνπ, ζα
εηδνπνηνύλ ηελ εηαηξεία γηα λα θξνληίζεη εθείλε γηα ηελ άκεζε
εηδνπνίεζε ηεο Αζηπλνκίαο (ή θαη απεπζείαο ζα θαινύλ ηελ
Αζηπλνκία), θαζώο θαη ηηο αξκόδηεο Υπεξεζίεο ηνπ Φνξέα, γηα
λα πξνθπιαρηνύλ, αλ ρξεηάδεηαη, από επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο.
11. Δγθαηάζηαζε ζηα θπιαζζόκελα θηήξηα ζπζηήκαηνο
ζπλαγεξκνύ κε ην νπνίν ζα εγθισβηζηνύλ, θαηόπηλ πξόηαζεο
ηεο Αλαδόρνπ θαη απνδνρήο ησλ Υπεξεζηώλ ηέζζεξα έσο πέληε
(4-5) επηθίλδπλα γηα παξαβίαζε ζεκεία. Μέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο
απηνύ ζα ελεκεξώλεηαη ην θέληξν παξαθνινύζεζεο ηεο
Αλαδόρνπ, ε νπνία έρεη ηελ ππνρξέσζε, ζε πεξίπησζε
παξαβίαζεο, λα εηδνπνηήζεη ηελ Αζηπλνκία θαη λα επέκβεη
άκεζα, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηώζεη ην ζπκβάλ, λα ελεκεξώζεη
θαηά πεξίπησζε ηνπο αξκόδηνπο ππαιιήινπο ησλ Υπεξεζηώλ.
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12. Γεληθά, νη θύιαθεο νθείινπλ λα εθηεινύλ θαζήθνληα
θύιαμεο θαη λα παξεπξίζθνληαη ζηνπο ρώξνπο θύιαμεο ηνπ
Υπνπξγείνπ θαηά ηξόπν εκθαλή.
13. Ο Αλάδνρνο ζα έρεη ηελ επζύλε ηεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο
Σύκβαζεο, θαζώο θαη ηελ ππνρξέσζε όπσο νη εληεηαικέλνη από
απηήλ ππάιιεινη, θέξνπλ θαη έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά,
ζύκθσλα κε ηελ ππνβιεζείζα πξνζθνξά ηεο θαη ηηο
πξνδηαγξαθέο ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο.
14. Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ζα πξαγκαηνπνηείηαη
έιεγρνο ησλ ρώξσλ ησλ θηεξίσλ γηα λα δηαπηζησζνύλ νη όξνη
αζθάιεηαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Πξηλ από ηε ιήμε ηνπ σξαξίνπ
εξγαζίαο, ζα ειέγρνληαη ιεπηνκεξώο νη ρώξνη ηνπ πξνο θύιαμε
θηεξίνπ, γηα λα δηαπηζησζεί όηη δελ παξέκεηλε ζε απηά θαλέλα
μέλν άηνκν θαη δελ αθέζεθαλ μέλα αληηθείκελα πνπ κπνξεί λα
είλαη επηθίλδπλα.
15. Τν πξνζσπηθό ζα δηελεξγεί πεξηπνιίεο ζηνλ εζσηεξηθό ρώξν
θύιαμεο κε απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ, ζύκθσλα κε ην
πξνθαζνξηζκέλν, γηα ην ζπγθεθξηκέλν πόζην, πξόγξακκα.
16. Έιεγρνο ησλ παξνρώλ (ξεύκαηνο θαη ύδαηνο) θαη ε άκεζε
εηδνπνίεζε ησλ αξκόδησλ Υπεξεζηώλ αλάινγα κε ην πξόβιεκα
(Γ.Δ.Ζ, Δ.Υ.Γ.Α.Π, Ππξνζβεζηηθή, Αζηπλνκία).
17. Ο θύιαθαο ηεο λπρηεξηλήο ή ηεο βάξδηαο θιεηζίκαηνο ησλ
θηεξίσλ, εθόζνλ δελ ππάξρεη παξακέλνλ πξνζσπηθό εληόο ηνπ
θηεξίνπ, ζα θξνληίδεη γηα ηελ αζθάιηζε ζπξώλ θαη παξαζύξσλ,
θαζώο θαη γηα ην θιείζηκν ησλ θσηηζηηθώλ. Θα επηζεσξεί ηνπο
ρώξνπο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θηεξίνπ (ειεθηξηθνύο
πίλαθεο, θιηκαηηζηηθά, αλειθπζηήξεο), ελεξγώληαο πξνιεπηηθά
θαη θαηαζηαιηηθά πξνο απνθπγή θάζε είδνπο πηζαλήο δεκηάο
από πηζαλή βιάβε (δηαξξνή λεξνύ, ππξθαγηά, θιπ).
18. Δάλ παξαηεξεζεί θάηη αζπλήζηζην π.ρ. θάπνηεο πόξηεο ή
παξάζπξα μεθιείδσηα ηα νπνία ζα έπξεπε λα παξακείλνπλ
θιεηζηά, επεκβαίλεη ε εηαηξεία, κέζσ ησλ θπιάθσλ ηεο θαη
απνθαζηζηά απηά.
19. Οη θύιαθεο ππνρξενύληαη λα ελεκεξώλνπλ ηνλ
αληηθαηαζηάηε ηνπο γηα ηελ νξζή ζπλέρηζε ηεο θύιαμεο ησλ
ρώξσλ. Δπίζεο, κεηά ηελ απνρώξεζε όισλ ησλ ππαιιήισλ θαη
θαζαξηζηξηώλ, λα επηζεσξνύλ ηνπο ρώξνπο θαη εγθαηαζηάζεηο
ηνπ θηηξίνπ πνπ θπιάζζνπλ ελεξγώληαο πξνιεπηηθά θαη
θαηαζηαιηηθά, πξνο απνθπγή θάζε είδνπο δεκίαο από πηζαλή
βιάβε (π.ρ. δηαξξνέο λεξνύ, ππξθαγηάο θ.ι.π.).
20. Σηελ πεξίπησζε κεγάιεο έθηαζεο βιάβεο θαη εθόζνλ εθ ησλ
πξαγκάησλ είλαη αδύλαηε ε απνθαηάζηαζε απηήο, ν επί ηεο
ππεξεζίαο θύιαθαο ζα πξέπεη λα εηδνπνηεί ηελ εηαηξεία θαη
εθείλε κε ηε ζεηξά ηεο αξκνδίσο ηηο Αξρέο.
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21. Τν Υπνπξγείν ηέινο, δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ
αληηθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε θύιαθα θξίλεη όηη δελ εμππεξεηεί
ηηο αλάγθεο ηνπ, κεηά από ππόδεημε ησλ αξκνδίσλ, γηα ηε
θύιαμε ησλ Υπεξεζηώλ ηεο.
22. Τήξεζε ηνπ απνξξήηνπ ζρεηηθά κε όζα πεξηέξρνληαη ζε
γλώζε ηνπο (έγγξαθα, ζηνηρεία, πιεξνθνξίεο θ.ι.π) θαη αθνξνύλ
ζην Υπνπξγείν ή ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ ζε όιε ηε δηάξθεηα
ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιύζε απηήο. Γηα
ην ιόγν απηό απαγνξεύεηαη λα δίλνληαη πιεξνθνξίεο ζε
νπνηνλδήπνηε, ζρεηηθά κε ηνλ ρώξν θύιαμεο ή άιια ζηνηρεία, ζε
αληίζεηε πεξίπησζε ην Υπνπξγείν δηθαηνύηαη λα απαηηήζεη
απνδεκίσζε από ηελ Αλάδνρν.
23. Τήξεζε βηβιίνπ ζπκβάλησλ θαη ε ελεκέξσζε απηνύ κε
νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα παξνπζηάδνληαη.
24. Οξηζκόο επόπηε παξαθνινύζεζεο ηνπ έξγνπ (εηδηθεπκέλνπ
θαη έκπεηξνπ ζηειέρνπο), ν νπνίνο ζα δηέξρεηαη ζπρλά θαη ζε κε
ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα από ηα θπιαζζόκελα ζεκεία, ζα
επηζεσξεί ηνπο θύιαθεο θαη ζα ελεκεξώλεη ηηο αξκόδηεο
Υπεξεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ γηα ηπρόλ πξνβιήκαηα πνπ
αλαθύπηνπλ.
25. Ο Αλάδνρνο επίζεο ζα δειώζεη όηη νη ππάιιεινη ηνπ ζα
είλαη ζε άξηζηε θπζηθή θαηάζηαζε πγείαο θαη πλεύκαηνο,
θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνη, ώζηε λα κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ
ζηε θύιαμε ηνπ θηεξίνπ. Δηδηθόηεξα, ν Αλάδνρνο ζα δειώζεη
όηη ην πξνζσπηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηε θύιαμε ζα
εθαξκόδεη ηα θάησζη:
Θα είλαη ληπκέλνη κε ηελ εηδηθή ζηνιή ηνπ Αλαδόρνπ.
Θα πξέπεη λα γλσξίδεη λα κηιάεη θαη λα γξάθεη πνιύ
θαιά ηελ ειιεληθή γιώζζα θαη λα έρεη δπλαηόηεηα
άλεηεο επηθνηλσλίαο κε ην θνηλό.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπ, πξέπεη λα είλαη
ελδεδπκέλν κε ζηνιή κε ηα δηαθξηηηθά ηεο εηαηξίαο θαη
ζην αξηζηεξό εκηζσξάθην λα θέξεη θάξηα αλαγλώξηζεο
κε ηε θσηνγξαθία, ην νλνκαηεπώλπκν θαη ηελ ηδηόηεηά
ηνπ. Δπίζεο, πξέπεη λα θέξεη αζύξκαηε ζπζθεπή
επηθνηλσλίαο VHF, θηλεηό ηειέθσλν, επαγγεικαηηθό
θαθό ηζρπξήο δέζκεο θσηόο θαη ζθπξίρηξα.
Να θαηαρσξεί θάζε επηζθέπηε ζην βηβιίν επηζθεπηώλ.
Θα είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηα ζεκεία ησλ ππό θύιαμε
θηηξίσλ πνπ ζα ηνπο ππνδεηρζνύλ, ηα νπνία ζα ηνπο
επηηξέπνπλ λα επνπηεύνπλ ην ρώξν, θαζώο θαη λα
βξίζθνληαη ζε δηαξθή εηνηκόηεηα θαη πξνζνρή, εηο
ηξόπνλ ώζηε λα κπνξνύλ λα επεκβαίλνπλ ακέζσο ζηηο
πεξηπηώζεηο πνπ ζα γίλεη θάηη ζε βάξνο ηνπ ππό θύιαμε
ρώξνπ.
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Θα παξαθνινπζνύλ ηνπο εηζεξρνκέλνπο θαη απηνύο πνπ
παξακέλνπλ άζθνπα ζηα ζεκεία εηζόδνπ ησλ θηηξίσλ θαη
ρώξσλ θαη ζα επεκβαίλνπλ, ζε πεξίπησζε πνπ
δηαπηζηώλνπλ ύπνπηνπο ζθνπνύο απηώλ, κεηά από
πξνεγνύκελε ζπλελλόεζε κε ηελ αξκόδηα Γ/λζε ηνπ
Φνξέα, θαη ζα απνκαθξύλνπλ απηνύο, ζύκθσλα κε ηηο
εληνιέο πνπ ηνπο έρεη δώζεη ν Αλάδνρνο.
Θα δηαζθαιίδνπλ ηελ εύξπζκε είζνδν, έμνδν θαη
παξακνλή ησλ επηζθεπηώλ ζηα θηήξηα, ρξεζηκνπνηώληαο
ηνλ ηξόπν θαη ηα κέζα πνπ ηνπ έρεη νξίζεη ν Αλάδνρνο.
Σε πεξίπησζε ιεζηείαο ή νπνηαζδήπνηε δνιηνθζνξάο, ζα
εηδνπνηνύλ ηηο αξκόδηεο Αζηπλνκηθέο Αξρέο θαη ζα
ελεξγνύλ ό,ηη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε επηβάιιεηαη
γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ιεζηείαο ή ηεο δνιηνθζνξάο,
σο θαη πάζεο άιιεο παξαλόκνπ πξάμεσο.
Σε πεξίπησζε ππξθαγηάο, ζα δίλνπλ ζήκα ζπλαγεξκνύ
ζηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο ππνρξενύηαη λα εηδνπνηεί
ακέζσο ηελ Ππξνζβεζηηθή Υπεξεζία, ππνρξενύληαη δε
λα ρξεζηκνπνηνύλ ηα ππξνζβεζηηθά κέζα ηνπ θηεξίνπ
(ππξνζβεζηήξεο,) ηνλ ρεηξηζκό θαη ηελ ζέζε ησλ νπνίσλ
ζα έρνπλ θξνληίζεη λα γλσξίδνπλ πνιύ θαιά.
26. Ζ Αλάδνρνο Δηαηξεία ζα δηαζέηεη όιν ηνλ απαξαίηεην
εμνπιηζκό πνπ απαηηνύλ νη ζεκεξηλέο ζπλζήθεο θύιαμεο:
Σηνιή ρεηκεξηλή – ζεξηλή
Φαθνύο
Σθπξίρηξεο
Αζπξκάηνπο UHF ζπλδεδεκέλνπο κε ην επηρεηξεζηαθό
θέληξν ηεο εηαηξείαο
Αιεμίζθαηξα γηιέθα
Αληρλεπηέο κεηάιισλ
Κέληξν Λήςεο Σεκάησλ
27. Τν πξνζσπηθό αζθαιείαο ηνπ Αλαδόρνπ απαηηείηαη λα
θαηέρεη ππνρξεσηηθά, άδεηα εξγαζίαο, ε νπνία εθδίδεηαη από ηελ
Αζηπλνκηθή Γηεύζπλζε ηνπ Ννκνύ ή ηε Γηεύζπλζε Αζθαιείαο
ηνπ ηόπνπ θαηνηθίαο ηνπ, ζύκθσλα θαη κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν.
2518/1997 (Α’ 164).
28. Τν πξνζσπηθό αζθαιείαο, θαηά ηε δηάξθεηα άζθεζεο ησλ
θαζεθόλησλ ηνπ, ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε εηδηθό δειηίν
ηαπηόηεηαο θαη εηδηθό δηαθξηηηθό ζήκα, όπσο νξίδεη θαη ην
άξζξν 6 ηνπ Ν. 2518/1997 (Α’ 164).
29. Πηζηνπνηεηηθό ISO 9001-2000 ή ηζνδύλακν
30. Πηζηνπνηεηηθό ΔΛΟΤ 1801-2002 Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο
πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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Β. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Απάνηηζη
Τποσπε
Πποζθέπο-ωηικο
νηορ
1. Ζ Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη ηνλ αξηζκό ησλ
αηόκσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηηο ππό αλάζεζε
ππεξεζίεο, αθνύ πξνεγνπκέλσο επηζθεθζεί ηνπο ρώξνπο πξνο
θύιαμε- αζθάιεηα θαη ιάβεη γλώζε απηώλ θαη ησλ ζπλζεθώλ
εξγαζίαο.
2. Ο κηζζόο, ηα επηδόκαηα αδείαο, δώξα Φξηζηνπγέλλσλ θαη
Πάζρα, νη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ηνπ ΗΚΑ, ησλ Δπηθνπξηθώλ
Τακείσλ θαη θάζε άιιε εηζθνξά πνπ έρεη ζρέζε κε ην έξγν,
βαξύλνπλ ηελ Αλάδνρν.
3. Ζ Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα απνθαηαζηήζεη κε δηθά ηεο
έμνδα, θάζε δεκηά ή βιάβε πνπ ζα επέιζεη ιόγσ ησλ εξγαζηώλ
πνπ εθηειεί.
4. Ζ Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα αζθαιίζεη ην πξνζσπηθό ηεο κε
δηθέο ηεο δαπάλεο γηα θάζε είδνπο αηύρεκα. Ζ Αλαζέηνπζα
Αξρή απαιιάζζεηαη από θάζε επζύλε θαη ππνρξέσζε γηα
απνδεκίσζε από ηπρόλ αηύρεκα ή θάζε άιιε αηηία, ηόζν θαηά
ηε κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο Αλαδόρνπ όζν θαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηώλ θύιαμεο- αζθάιεηαο.
5. Ζ Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ρξεζηκνπνηεί πξνζσπηθό
απνδεθηό από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή εηδηθεπκέλν, πγηέο, άξηζην
ζην είδνο ηνπ, άςνγν από πιεπξάο εξγαηηθόηεηαο, ζπλέπεηαο
ήζνπο θαη ζπκπεξηθνξάο.
6. Ζ επζύλε ηεο Αλαδόρνπ δελ πεξηνξίδεηαη κόλν ζην πνζό ηεο
εγγύεζεο, αιιά επεθηείλεηαη κέρξη ηελ πιήξε θαη νινζρεξή
ηθαλνπνίεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζε πεξίπησζε πνπ ε
εθηέιεζε ησλ ππεξεζηώλ δελ είλαη ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο
παξνύζαο.
7. Μεηά ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο ε Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα
απνρσξήζεη άκεζα από ην ρώξν ιεηηνπξγίαο ηεο ζπκβάζεσο
ρσξίο λα απαηηείηαη εηδηθή όριεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
8. Ζ Αλάδνρνο δε δηθαηνύηαη θακηά ακνηβή από ηελ Αλαζέηνπζα
Αξρή γηα ρξνληθό δηάζηεκα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ δηαξθείαο
ηεο ζύκβαζεο.
9. Ζ Αλάδνρνο νθείιεη λα αληηθαζηζηά, ακέζσο θαη ρσξίο
αληηξξήζεηο, θάζε κέινο ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο, ην νπνίν ζα θξηζεί
αθαηάιιειν (γηα αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ή γηα νπνηνδήπνηε
ιόγν), κόιηο εηδνπνηεζεί ζρεηηθά θαη εγγξάθσο από ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή, θαζώο θαη λα θαιύπηεη ηα θελά από
αζζέλεηεο ή αδηθαηνιόγεηεο απνπζίεο.
10. Ζ Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Αλαζέηνπζα
Αξρή θαηάζηαζε ησλ απαζρνινπκέλσλ, ζεσξεκέλε από ηελ
Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Απάνηηζη
Τποσπε
Πποζθέπο-ωηικο
νηορ
11. Οη θύιαθεο θαηά ηελ πξνζέιεπζε ηνπο ζα ππνγξάθνπλ ζε
βηβιίν παξνπζίαο πνπ ζα βξίζθεηαη ζηελ είζνδν ηεο Υπεξεζίαο.
12. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο
απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή απαζρόιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε
ακνηβή ζην πξνζσπηθό ηεο Αλαδόρνπ.
13. Ζ Αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο
λνκνζεζίαο, δειαδή, ηελ θαηαβνιή ησλ λόκηκσλ απνδνρώλ, νη
νπνίεο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη θαηώηεξεο ησλ
πξνβιεπνκέλσλ από ηελ ηζρύνπζα Σπιινγηθή Σύκβαζε
Δξγαζίαο, λα ρνξεγεί άδεηεο ζην πξνζσπηθό κε αληηθαηάζηαζε
ησλ εξγαδνκέλσλ νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε άδεηα, λα ηεξεί ην
λόκηκν σξάξην, λα παξέρεη αζθαιηζηηθή θάιπςε, λα ηεξεί ηνπο
όξνπο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θ.ι.π.
14. Σε πεξίπησζε δε, πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ηνπ ακέζσο
αλσηέξσ όξνπ (13) ζα θαηαγγέιιεηαη ε ζύκβαζε κε ηελ
Αλάδνρν, κε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο θαιήο εθηέιεζεο ππέξ
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Γ. ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Απάνηηζη
Τποσπε
Πποζθέπο-ωηικο
νηορ
Ο Φάθεινο Τερληθήο Πξνζθνξάο ζα πεξηέρεη έλα (1) πξσηόηππν
θαη έλα (1) αληίγξαθν ηεο Τερληθήο Πξνζθνξάο ηνπ ππνςεθίνπ,
ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ηα θάησζη:
α. Μία πεξηγξαθή ησλ κεζόδσλ πινπνίεζεο, επόπηεπζεο θαη
ειέγρνπ ησλ εξγαζηώλ θαη ηνπ ηξόπνπ αληηκεηώπηζεο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ.
β.
Τα
αθόινπζα
δηθαηνινγεηηθά
πηζηνπνίεζεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηθαλόηεηαο θαη ηερληθήο ηθαλόηεηαο:
Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηε
δξαζηεξηόηεηα, ηελ ηερληθή ππνδνκή, ην απαζρνινύκελν
πξνζσπηθό θαηά εηδηθόηεηα θαη ηε δπλαηόηεηα
παξαγσγήο ηνπ δεηνύκελνπ έξγνπ.
Πεξηγξαθή ησλ κέζσλ πνηνηηθνύ ειέγρνπ ησλ
παξερόκελσλ ππεξεζηώλ, ηνπ ηερληθνύ εμνπιηζκνύ θαη
ησλ ππεπζύλσλ γηα ηνλ έιεγρν απηό.
Παξνρή ζηνηρείσλ αξηζκεηηθήο επάξθεηαο ηνπ
πξνζσπηθνύ πνπ απαζρνιεί ν πξνζθέξσλ.

ΝΑΗ
ΝΑΗ
ΝΑΗ
ΝΑΗ

ΝΑΗ
ΝΑΗ
Απάνηηζη
Τποσπε
Πποζθέπο-ωηικο
νηορ
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Καηάινγν θαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ θπξηόηεξσλ,
αληίζηνηρσλ κε ην πξνθεξπζζόκελν, έξγσλ, ηα νπνία
πινπνίεζε ν πξνζθέξσλ θαηά ηελ πξνεγνύκελε ηξηεηία,
κε έλδεημε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο αμίαο, ηνπ ρξόλνπ
πινπνίεζεο, ηνπ απνδέθηε θαη ηνπ πνζνζηνύ
ζπκκεηνρήο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ζε απηό.
Αλ νη απνδέθηεο ησλ έξγσλ είλαη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ
ηνκέα, ε πξνζήθνπζα πινπνίεζε, ηνπιάρηζηνλ ηνπ 50%
εθάζηνπ ησλ έξγσλ, απνδεηθλύεηαη κε ζρεηηθή βεβαίσζε
ή πξσηόθνιιν παξαιαβήο πνπ έρεη εθδνζεί από ηελ θαηά
πεξίπησζε αλαζέηνπζα αξρή. Δάλ νη απνδέθηεο ησλ
έξγσλ είλαη ηδησηηθνί θνξείο, ε πξνζήθνπζα εθηέιεζε
ηνπ έξγνπ απνδεηθλύεηαη κε βεβαίσζε ή ζρεηηθή δήισζή
ηνπο.
γ. Κάζε επηπιένλ ζηνηρείν πνπ ν πξνζθέξσλ θξίλεη όηη
απνδεηθλύεη ηελ πιεξόηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηερληθώλ
πξνδηαγξαθώλ-πνηόηεηα απόδνζεο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο
θαη θάιπςεο.
δ. ηην Σεσνική πποζθοπά θα ςπάπσει ΟΠΩΓΗΠΟΣΔ
Φύλλο ςμμόπθωζηρ, όπος θα αναθέπεηαι η ζςμμόπθωζη
με μια ππορ μια ηιρ παπαπάνω απαιηήζειρ, με ηην ίδια ζειπά
και απιθμηζη.

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

9

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1ον

(Πληποθοπίερ ηων ςπό θύλαξη κηηπίων).

Α/
Α

Ανάγκερ θύλαξηρ ζσεη. ημέπερ, ωπάπια και
άηομα.

Κηήπια

ημειώζειρ

Α) Τποςπγείο Τποδομών, Μεηαθοπών και Γικηύων
1

2

3

Φαξ. Τξηθνύπε
182

Ζ θύιαμε ηνπ θηεξίνπ επί ηεο νδνύ Φαξ. Τξηθνύπε
182 ζα γίλεηαη ζε 24σξε θαζεκεξηλή βάζε, επηά (7)
εκέξεο ηελ εβδνκάδα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
αξγηώλ, κε έλα (1) θύιαθα αλά πξσηλή,
απνγεπκαηηλή θαη βξαδηλή βάξδηα. Δπηπιένλ, από
Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή, εμαηξνπκέλσλ ησλ αξγηώλ,
ζα ππάξρεη έλαο (1) αθόκε θύιαθαο από α) ώξα
07:00 έσο 15:00
θαη από β) ώξα 15:00 έσο 22:00.
Λεσθ.
Ζ θύιαμε ηνπ θηεξίνπ ηεο Λ. Αιεμάλδξαο 205 ζα
Αιεμάλδξαο 205 γίλεηαη από Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή κε έλα (1)
θύιαθα θαη από ώξα 07.00’ έσο 16.00’.
Απνζήθεο
Ζ θύιαμε ησλ εγθαηαζηάζεσλ επί ηεο Λεσθόξνπ Πξνζηέ
Αζπξνπύξγνπ
Νάην 400 ζηε ζέζε Γθνξπηζά ζηνλ Αζπξόππξγν -ζεθε
Λεσθόξνπ Νάην Αηηηθήο ζα γίλεηαη ζε 24σξε βάζε, επηά (7) εκέξεο
400
ηελ εβδνκάδα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αξγηώλ,
κε έλα (1) επνρνύκελν θύιαθα ζηελ πξσηλή βάξδηα,
έλα (1) θύιαθα καδί κε έλαλ (1) επνρνύκελν θύιαθα
ζηελ απνγεπκαηηλή & βξαδηλή βάξδηα θαη έλαλ (1)
επηπιένλ θύιαθα ζε 8σξε βάζε ηα Σαββαηνθύξηαθα
θαη ηηο αξγίεο ζηελ πξσηλή βάξδηα.
Ζ ζέζε απαζρόιεζεο ησλ ζηαηηθώλ θπιάθσλ ζα
είλαη
ζηελ είζνδν ηνπ θηεξίνπ ζηε ζέζε ππνδνρήο.
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Α/
Α

Κηήπια

Ανάγκερ θύλαξηρ ζσεη. ημέπερ, ωπάπια και
άηομα.

ημειώζειρ

Β) Τποςπγείο Παιδείαρ, Έπεςναρ και Θπηζκεςμάηων
1

Μεζνγείσλ 1418 Γελ. Γξακκ.
Έξεπλαο θαη
Τερλνινγίαο

2

Γαβάθε Πίλδνπ
3, Νέν Φάιεξν

3

Καηάιπκα
Γήκνπ
Μαξαζώλα,
πεξηνρή
Ενύκπεξη Νέαο
Μάθξεο-Λεσθ.
Πνζεηδώλνο.
Α. Παπαλδξεόπ
37, Μαξνύζη

4

α) Φύλαξη κενηπικήρ ειζόδος ηος κηιπίος
Έλαο (1) θύιαθαο από Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή κε
σξάξην απαζρόιεζεο: 6:30 πκ. - 21:30 κκ (15 ώξεο )
Έλαο (1) θύιαθαο ην Σάββαην θαη εμαηξέζηκεο αξγίεο
κε σξάξην απαζρόιεζεο:
09:00 πκ – 17:00 κκ (8 ώξεο)
β) Φύλαξη σώπος ζηάθμεςζηρ ηος κηιπίος
Έλαο (1) θύιαθαο από Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή κε
σξάξην απαζρόιεζεο: 08:00 πκ - 18:00 κκ (10 ώξεο .
Έλαο (1) θύιαθαο γηα όιεο ηηο εκέξεο ηνπ κήλα κε
σξάξην 15:00κκ – 23:00κκ.
Έλαο (1) θύιαθαο γηα όιεο ηηο εκέξεο ηνπ κήλα κε
σξάξην 23:00κκ – 07:00πκ.
Έλαο (1) θύιαθαο γηα όιεο ηηο εκέξεο ηνπ κήλα κε
σξάξην 07:00πκ. – 15:00κκ
Έλαο (1) θύιαθαο γηα όιεο ηηο εκέξεο ηνπ κήλα κε
σξάξην 15:00κκ – 23:00κκ.
Έλαο (1) θύιαθαο γηα όιεο ηηο εκέξεο ηνπ κήλα κε
σξάξην 23:00κκ – 07:00πκ.
Αθαιπέθηκε, διόηι ςπογπάθηκε ύμβαζη έωρ ηο
2018

Γ) Τποςπγείο Οικονομίαρ, Ανάπηςξηρ και Σοςπιζμού.
1

2

Κεληξηθό, Νίθεο
5-7

Δξκνύ θαη
Κνξλάξνπ 1

Τξνπνπνηήζε
θε ην
σξάξην
ηεο θεληξηθήο
εηζόδνπ

Γεςηέπα-Παπαζκεςή
Έλαο (1) Φύιαθαο 06:00-14:00
Έλαο (1) Φύιαθαο 07:00-15:00
Γύν (2) Φύιαθεο 14:00-22:00
Έλαο (1) Φύιαθαο 09:00-17:00 γηα ρεηξηζκό
κεραλήκαηνο «X-tray»
αββαηοκύπιακο κ΄ Απγίερ
Έλαο (1) Φύιαθαο 06:00-14:00
Έλαο (1) Φύιαθαο 07:00-15:00
Έλαο (1) Φύιαθαο 14:00-22:00
Γεςηέπα-Παπαζκεςή
Έλαο (1) Φύιαθαο 06:00-14:30

Αθαιπέ
θηκε

11

Α/
Α

Κηήπια

Ανάγκερ θύλαξηρ ζσεη. ημέπερ, ωπάπια και
άηομα.

ημειώζειρ

Γ) Τποςπγείο Οικονομίαρ, Ανάπηςξηρ και Σοςπιζμού (ππώην
Τπ.Σοςπιζμού)
1

Λ. Ακαιίαο 12

Θα παξέρνληαη δεθαέμη (16) ώξεο εκεξεζίσο
εξγαζίεο θύιαμεο από Γεπηέξα έσο Κπξηαθή, από ηηο
06:00 έσο 22:00, κε έλαλ έλζηνιν θύιαθα αλά
βάξδηα.

Δ) Τποςπγείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμων
1
2
3
4
5

6

7

8
9

Μελάλδξνπ 22,
Αζήλα
Βεξαλδέξνπ 46,
Αζήλα
Λ. Σπγγξνύ 150,
Αζήλα
Καπλνθνπηεξίνπ 6, Αζήλα
Παηεζίσλ 207
& Σθαιηζηήξε,
Αζήλα
Σνθνθιή
Βεληδέινπ 1,
Λπθόβξπζε
Νεαπόιεσο 25,
Αγία
Παξαζθεπή
Αραξλώλ 2,
Αζήλα
Αραξλώλ 381 &
Γεζηνύλε 2,
Αζήλα

Γεπηέξα-Παξαζθεπή: Έλαο (1) Φύιαθαο 12:0020:00
Γεπηέξα-Παξαζθεπή: Έλαο (1) Φύιαθαο 07:0017:30
Γεπηέξα-Παξαζθεπή: Έλαο (1) Φύιαθαο 07:0017:30
Γεπηέξα-Παξαζθεπή: Έλαο (1) Φύιαθαο 07:0017:30
Γεπηέξα-Παξαζθεπή: Έλαο (1) Φύιαθαο 07:0017:30
Γεπηέξα-Παξαζθεπή: Έλαο (1) Φύιαθαο 07:0017:00
Γεπηέξα-Παξαζθεπή: Έλαο (1) Φύιαθαο 13:0021:00
Καζεκεξηλέο, Σαββαηνθύξηαθα θαη Αξγίεο: Έλαο (1)
Φύιαθαο 06:00-22.00
Καζεκεξηλέο, Σαββαηνθύξηαθα θαη Αξγίεο: Έλαο
θύιαθαο γηα θάζε βάξδηα, πξσηλή07:00-15:00,
απνγεπκαηηλή15:00-23:00 θαη βξαδηλή23:00-07:00
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Κηήπια

Ανάγκερ θύλαξηρ ζσεη. ημέπερ, ωπάπια και
άηομα.

ημειώζειρ

Σ) Τποςπγείο Δπγαζίαρ, Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ και Κοινωνικήρ
Αλληλεγγύηρ.
1

2

3

4
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Σηαδίνπ 29,
Αζήλα

Γεςηέπα-Παπαζκεςή
Τξεηο (3) Φύιαθεο 07:00-15:00
Έλαο (1) Φύιαθαο 15:00-23:00
Γύν (2) Φύιαθεο 23:00-07:00

αββαηοκύπιακο κ΄ Απγίερ
Γύν (2) Φύιαθεο 07:00-15:00
Γύν (2) Φύιαθεο 15:00-23:00
Έλαο (1) Φύιαθαο 23:00-07:00
Σνισκνύ 60 θ΄
Ζ θύιαμε ηνπ θηηξίνπ επί ηεο νδνύ Σνισκνύ 60 θαη
Παηεζίσλ,
Παηεζίσλ, Αζήλα, ζα γίλεηαη Γεπηέξα έσο
Αζήλα
Παξαζθεπή από 07:00 – 19:00 θαη Σάββαην από
10:00 – 14:00.
Κνξαή 4, Αζήλα Ζ θύιαμε ηνπ θηηξίνπ επί ηεο νδνύ Κνξαή 4,
Αζήλα, ζα γίλεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε, θαηά ηηο
εξγάζηκεο εκέξεο, από 08:00 –22:00.
Αγεζηιάνπ 10,
Ζ θύιαμε ηνπ θηηξίνπ επί ηεο νδνύ Αγεζηιάνπ 10,
Αζήλα
Αζήλα, ζα γίλεηαη ζε 11σξε θαζεκεξηλή βάζε, από
07:00-18:00 ηεο ίδηαο εκέξαο, από έλαλ (1) έλζηνιν
θύιαθα αζθαιείαο.
Γξαγαηζαλίνπ
Ζ θύιαμε ηνπ θηηξίνπ επί ηεο νδνύ Γξαγαηζαλίνπ
8, Αζήλα
8, Αζήλα, ζα γίλεηαη ζε 8σξε θαζεκεξηλή βάζε,
από 09:00-17:00 ηεο ίδηαο εκέξαο, από έλαλ (1)
έλζηνιν θύιαθα αζθάιεηαο, θαηά ηηο εξγάζηκεο
εκέξεο.
Παηεζίσλ 37,
Ζ θύιαμε ηνπ θηηξίνπ επί ηεο νδνύ Παηεζίσλ 37,
Αζήλα
ζα γίλεηαη ζε 8σξε θαζεκεξηλή βάζε, από 08:0016:00 ηεο ίδηαο εκέξαο, από έλαλ (1) έλζηνιν
θύιαθα αζθάιεηαο, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο.

Τξνπνπν
ηήζεθαλ
νη
βάξδηεο
θαη νη
θύιαθεο

Πξνζηέζεθε από
ηελ αξρηθή ιίζηα

