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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ
Ε∆ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52
ΑΦΜ: 099939745
∆.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ:
ΤΗΛ. 214-4141138-214-4141369
FAX: 210-3223935

Αριθ. Πρωτ : 3073
Ηµεροµηνία : 07.03.18
Πληροφορίες. Γεωργία Καρανίκα
Τηλ. 214-4141339
ΘΕΜΑ: Συνο̟τικός διαγωνισµός Τ∆-003/18 για την φύλαξη του αµαξοστασίου
Ελαιώνα της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. (CVR: 79713000-5)
ΣΧΕΤΙΚΑ: 1) MR- 591049
2) Α̟όφαση Ανάληψης Υ̟οχρέωσης Α∆Α: Ω5Φ3ΟΡΛΟ-Ψ4Φ/06.03.2018

Προϋ̟ολογισµός: Πενήντα ̟έντε χιλιάδες Ευρώ (55.000,00€) ̟λέον ΦΠΑ.
Η ΣΤΑΣΥ ΑΕ ̟ροκηρύσσει συνο̟τικό διαγωνισµό µε έγγραφες σφραγισµένες
̟ροσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης την ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµικής ά̟οψης
̟ροσφορά βάσει τιµής, για την ανάθεση των υ̟ηρεσιών φύλαξης του αµαξοστασίου
Ελαιώνα της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών. Ο διαγωνισµός
̟ροκηρύσσεται και διεξάγεται σύµφωνα µε τον ν. 4412/2016.
Οι υ̟ηρεσίες έχουν συµ̟εριληφθεί στον εγκεκριµένο ̟ροϋ̟ολογισµό της ΣΤΑΣΥ και η
σύµβαση ̟ου θα ανατεθεί στον Ανάδοχο θα χρηµατοδοτηθεί α̟ό τις διαθέσιµες
̟ιστώσεις της ΣΤΑΣΥ.
Η ̟ροσφορά θα είναι σύµφωνη µε τους όρους και τις ̟ροδιαγραφές ̟ου ̟εριγράφονται
στο συνηµµένο τεύχος της ΣΤΑΣΥ ΑΕ µε τίτλο «Τεχνικές ̟ροδιαγραφές».
∆εν ε̟ιτρέ̟εται η υ̟οβολή ̟ροσφοράς για µέρος των ζητούµενων υ̟ηρεσιών ή η
υ̟οβολή εναλλακτικής ̟ροσφοράς για τις ζητούµενες υ̟ηρεσίες.
Η υ̟οβολή µίας µόνο ̟ροσφοράς δεν κωλύει την ̟ρόοδο της διαδικασίας του
διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης.
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Η ̟αρούσα διακήρυξη διατίθεται ηλεκτρονικά: 1)στον ιστότο̟ο του ̟ρογράµµατος
∆ιαύγεια 2) στην ιστοσελίδα της ΣΤΑΣΥ www.stasy.gr 3) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ). Ηλεκτρονικά θα αναρτούνται ο̟οιεσδή̟οτε
τυχόν ενηµερωτικές ε̟ιστολές, βελτιώσεις, συµ̟ληρώσεις, ή διευκρινίσεις ̟ου αφορούν
τον συγκεκριµένο διαγωνισµό.
∆ιευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος ̟ρέ̟ει µέχρι την ηµεροµηνία ανάληψης των
υ̟οχρεώσεων του να έχει εκ̟αιδεύσει το ̟ροσω̟ικό του σύµφωνα µε τους όρους του
̟αρόντος ∆ιαγωνισµού και υλο̟οιήσει ο̟οιαδή̟οτε άλλη υ̟οχρέωση α̟ορρέει α̟ό τα
Τεύχη του ∆ιαγωνισµού και αφορούν τις υ̟οχρεώσεις του Αναδόχου.
Πληροφορίες τεχνικής φύσεως ̟αρέχονται καθηµερινά σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες
α̟ό την Υ̟ηρεσία Προστασίας της ΣΤΑΣΥ ΑΕ στο τηλέφωνο: 214-4141235.
1.

∆ικαιούµενοι Συµµετοχής

∆ικαίωµα συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά ̟ρόσω̟α ή
συνεταιρισµοί ή Ενώσεις φυσικών ή/και νοµικών ̟ροσώ̟ων, ̟ου ασχολούνται και
λειτουργούν νόµιµα, µε δραστηριότητες σχετικές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού, και
̟ου είναι εγκατεστηµένα σε:
α) κράτος – µέλος της Ευρω̟αϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή
β) κράτος – µέλος της Συµφωνίας του Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή
γ) τρίτες χώρες ̟ου έχουν υ̟ογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία ̟ερί ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Σ∆Σ), στο βαθµό ̟ου η θ̟ό ανάθεση σύµβαση καλύ̟τεται α̟ό τα
̟αραρτήµατα 1,2,4 και 5 του Ν. 4412/2016 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την
Ευρω̟αϊκή Ένωση Προσαρτήµατος Ι της ως άνω Σ∆Σ ή
δ) τρίτες χώρες ̟ου δεν εµ̟ί̟τουν στις ανωτέρω ̟ερι̟τώσεις και έχουν συνάψει διµερή
ή ̟ολυµερή συµφωνία µε την ΕΕ
Ε̟ισηµαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόµενος µ̟ορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό είτε
µεµονωµένα είτε ως µέλος µιας και µόνο κοινο̟ραξίας/ σύµ̟ραξης.
Οι ενώσεις δεν α̟αιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή ̟ροκειµένου να
υ̟οβάλουν ̟ροσφορά. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η σύµβαση ανατεθεί σε κά̟οια α̟ό αυτές, η
Αναθέτουσα Αρχή θα ζητήσει ̟ριν την υ̟ογραφή της σύµβασης να συσταθεί
Κοινο̟ραξία µε συµβολαιογραφικό έγγραφο. Τα µέλη της Κοινο̟ραξίας ευθύνονται
έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την
εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου.
Τ∆-003-18-Τ∆
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2. Υ̟οβολή Προσφοράς
Οι ̟ροσφορές θα υ̟οβληθούν σε σφραγισµένο φάκελο µέχρι και την 21.03.2018 και ώρα
10.00 στο Γραφείο Κεντρικής Γραµµατείας της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, Αθηνάς 67, Αθήνα. Στο
φάκελο της ̟ροσφοράς να αναγράφεται :
ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Τ∆-003/18
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΤΗΣ
ΣΤΑΣΥ Α.Ε.»
Προς:
ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Αθηνάς 67
Τ.Κ. 105 52 Αθήνα
Υ̟όψη: Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Σηµειώνουµε:
1. Με ευθύνη των συµµετεχόντων, γίνονται δεκτές και ̟ροσφορές ̟ου θα σταλούν
ταχυδροµικά , µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι αυτές θα έχουν ̟αραληφθεί α̟οδεδειγµένα ̟ριν
την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα.
2. Οι ̟ροσφορές θα έχουν ισχύ για ενενήντα (90) ηµέρες.
3. Οι ̟ροσφορές θα υ̟οβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.
Η α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών θα ̟ραγµατο̟οιηθεί δηµόσια την 21.03.2018 και ώρα
11:00 στα γραφεία της εταιρείας Αθηνάς 67, Αθήνα- αίθουσα «Αθηνά» , 2ος όροφος, α̟ό
την ε̟ιτρο̟ή διενέργειας του διαγωνισµού.
Η αρµόδια Ε̟ιτρο̟ή ̟ροβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας α̟οσφράγισης των
̟ροσφορών την ηµεροµηνία και ώρα ̟ου ορίζεται ανωτέρω.
Προσφορές ̟ου υ̟οβάλλονται εκ̟ρόθεσµα α̟ορρί̟τονται ως µη κανονικές και
ε̟ιστρέφονται χωρίς να α̟οσφραγισθούν.
Η α̟οσφράγιση διενεργείται δηµόσια, ̟αρουσία των ̟ροσφερόντων ή των νοµίµως
εξουσιοδοτηµένων εκ̟ροσώ̟ων τους, οι ο̟οίοι λαµβάνουν γνώση των λοι̟ών
συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων ̟ου υ̟οβλήθηκαν α̟ό αυτούς. Οι
̟αριστάµενοι στην διαδικασία ε̟ιδεικνύουν αστυνοµική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναµο
έγγραφο ταυτο̟οίησης και ̟αραστατικό εκ̟ροσώ̟ησης.
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Oι φάκελοι ̟ροσφορών των διαγωνιζοµένων, θα ελεγχθούν α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή
∆ιαγωνισµού σε κλειστή συνεδρίαση.
Η διαδικασία ̟ου ακολουθείται είναι η εξής :
Μονογράφεται και α̟οσφραγίζεται ο φάκελος ̟ροσφοράς, ο ο̟οίος ̟εριλαµβάνει τα
νοµιµο̟οιητικά έγγραφα, τα έγγραφα «Τεχνική και ε̟αγγελµατική ικανότητα» και την
οικονοµική ̟ροσφορά, µονογράφονται δε και σφραγίζονται α̟ό το αρµόδιο όργανο
όλα τα δικαιολογητικά ̟ου υ̟οβάλλονται ανά φύλλο. Η ε̟ιτρο̟ή καταχωρεί όσους
υ̟έβαλαν ̟ροσφορές, τα α̟οτελέσµατα του ελέγχου των δικαιολογητικών και την
κατάταξη βάσει των οικονοµικών ̟ροσφορών σε ̟ρακτικό και γνωµοδοτεί για τον
̟ροσωρινό ανάδοχο. Το ̟ρακτικό υ̟ογράφεται α̟ό τα µέλη της ε̟ιτρο̟ής.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ̟ροκύψουν ισότιµες ̟ροσφορές, η ΣΤΑΣΥ ε̟ιλέγει τον ̟ροσωρινό
ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων ̟ου υ̟έβαλαν ισότιµες
̟ροσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώ̟ιον της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού και ̟αρουσία των
οικονοµικών φορέων ̟ου έχουν ̟ροσφέρει την ίδια τιµή και το α̟οτέλεσµα
καταγράφεται στο ̟ρακτικό.
Το ̟ρακτικό µε το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού ε̟ικυρώνεται σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στο άρθρο 5 «Κατακύρωση διαγωνισµού» του ̟αρόντος.
3. Περιεχόµενα Φακέλου Προσφοράς
Οι ενδιαφερόµενοι θα ̟ρέ̟ει να εσωκλείσουν στο φάκελό τους τα ̟αρακάτω έγγραφα,
τα ο̟οία ̟ρέ̟ει να υ̟οβληθούν σε ̟ρωτότυ̟α ή σε ευκρινή αντίγραφα
3.1 Νοµιµο̟οιητικά έγγραφα
α) Πιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται α̟ό Αρµόδια Αρχή, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι
είναι ενήµεροι ως ̟ρος τις υ̟οχρεώσεις τους ̟ου αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης και το ο̟οίο να είναι σε ισχύει κατά την τελική
ηµεροµηνία κατάθεσης των ̟ροσφορών.
β) Πιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται α̟ό αρµόδια Αρχή, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι
είναι ενήµεροι ως ̟ρος τις φορολογικές τους υ̟οχρεώσεις, το ο̟οίο να είναι σε
ισχύ κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των ̟ροσφορών.
γ) Πιστο̟οιητικό, έκδοσης τελευταίου 3µήνου α̟ό το οικείο Ε̟ιµελητήριο µε το
ο̟οίο θα ̟ιστο̟οιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό ε̟άγγελµά τους, ή
βεβαίωση άσκησης ε̟αγγέλµατος α̟ό άλλη αρµόδια Αρχή, έκδοσης τελευταίου
τριµήνου.
δ) Αντίγραφο της α̟όφασης µε την ο̟οία συγκροτήθηκε σε σώµα το εν ενεργεία
∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας και ΦΕΚ ό̟ου έγινε η αντίστοιχη δηµοσίευση,
α̟ό το ο̟οίο θα ̟ροκύ̟τει το ̟ρόσω̟ο ̟ου εκ̟ροσω̟εί την εταιρία ή
̟ιστο̟οιητικό έκδοσης τελευταίου τριµήνου αρµόδιας διοίκησης ή δικαστικής
αρχής α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει το εν ενεργεία ∆.Σ και το ̟ρόσω̟ο ̟ου
εκ̟ροσω̟εί την εταιρία
Τ∆-003-18-Τ∆
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ε) Ισχύον καταστατικό µε τις τυχόν τρο̟ο̟οιήσεις και ̟ιστο̟οιητικό ̟ερί
καταστατικών τρο̟ο̟οιήσεων α̟ό την αρµόδια αρχή
στ) Αντίγραφο της Άδειας λειτουργίας ε̟ιχείρησης ̟αροχής υ̟ηρεσιών ασφαλείας, ν.
2518/1997 [ΦΕΚ Α΄ 164/21-8-1997], ό̟ως ισχύει σήµερα.
ζ) Υ̟εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ̟ου θα υ̟ογράφεται α̟ό το νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο
του διαγωνιζοµένου, στην ο̟οία θα δηλώνεται :
•

ότι έχει µελετήσει λε̟τοµερώς τα στοιχεία του έργου και έχει λάβει γνώση όλων
των στοιχείων της ̟αρούσας διακήρυξης καθώς και των συνθηκών ̟ου
αφορούν το έργο (τό̟ος έργου, συνθήκες ̟ροσ̟έλασης, και µεταφοράς υλικών
κλ̟.) µετά α̟ό λε̟τοµερή εξέταση και ότι αναλαµβάνει την εκτέλεση του
έργου υ̟ό τους όρους του ∆ιαγωνισµού αυτού.

•

ότι τα υ̟οβαλλόµενα στοιχεία και ̟ληροφορίες ̟ου υ̟οβάλλει µε την
̟ροσφορά του είναι ακριβή.

•

ότι έχει µελετήσει ε̟ακριβώς του όρους του ̟αρόντος ∆ιαγωνισµού και τα
Τεύχη αυτού και τους α̟οδέχεται.

•

Κατά την σύνταξη της ̟ροσφοράς και κατά την εκτέλεση της ̟αρούσας
σύµβασης, θα τηρεί τις υ̟οχρεώσεις του ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τις διατάξεις της
̟εριβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, ̟ου
έχουν θεσ̟ισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις ̟εριβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου, οι ο̟οίες α̟αριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α'
του Ν.4412/2016. Η αθέτηση της υ̟οχρέωσης της ανωτέρω ̟αραγράφου
συνιστά σοβαρό ε̟αγγελµατικό ̟αρά̟τωµα.

ότι δεν έχουν α̟οκλειστεί α̟ό ∆ηµόσιους ∆ιαγωνισµούς ή σε κάθε ̟ερί̟τωση
έχει ̟αρέλθει η ηµεροµηνία λήξης της χρονικής ̟εριόδου ισχύος του
α̟οκλεισµού.
• ότι το ̟ροσω̟ικό ασφαλείας ̟ου θα χρησιµο̟οιηθεί α̟ό τον Ανάδοχο για την
εκτέλεση του Έργου θα κατέχει την άδεια εργασίας ̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό το Νόµο
2518/97 και ότι η εν λόγω άδεια θα ̟ρέ̟ει να είναι ̟ρογενέστερη της 01/01/2011
και να έχει ανανεωθεί, ̟ροκειµένου να είναι εν ισχύ κατά την διάρκεια της
σύµβασης.
η ) Οι διαγωνιζόµενοι ̟ροσκοµίζουν ένορκη βεβαίωση, µε ηµεροµηνία την
ηµεροµηνία κατάθεσης ̟ροσφορών ή την ̟ροηγούµενη αυτής, των νόµιµων
εκ̟ροσώ̟ων τους ενώ̟ιον συµβολαιογράφου, η ο̟οία θα έχει ε̟ί ̟οινή
α̟οκλεισµού το κάτωθι ̟εριεχόµενο: “ ∆εν έχουν ε̟ιβληθεί σε βάρος του, µέσα σε
χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών ̟ριν α̟ό τη λήξη της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής της ̟ροσφοράς,
τρεις (3) ̟ράξεις ε̟ιβολής ̟ροστίµου α̟ό τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος
Ε̟ιθεώρησης Εργασίας για ̟αραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας ̟ου χαρακτηρίζονται,
•
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σύµφωνα µε την υ̟ουργική α̟όφαση 2063/∆1632/2011 (Β` 266), ό̟ως εκάστοτε ισχύει, ως
«υψηλής» ή «̟ολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι ο̟οίες ̟ροκύ̟τουν αθροιστικά, α̟ό τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους ή δύο (2) ̟ράξεις ε̟ιβολής ̟ροστίµου α̟ό τα αρµόδια ελεγκτικά
όργανα του Σώµατος Ε̟ιθεώρησης Εργασίας για ̟αραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας ̟ου
αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι ο̟οίες ̟ροκύ̟τουν αθροιστικά α̟ό δύο (2) διενεργηθέντες
ελέγχους.
β) δεν έχει κηρυχθεί έκ̟τωτος κατ΄εφαρµογή της ̟αραγράφου 7 του άρθρου 68 Ν 3863/2010
µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών ̟ριν α̟ό την ηµεροµηνία λήξης της ̟ροθεσµίας
υ̟οβολής της ̟ροσφοράς
γ) δεν του έχει ε̟ιβληθεί η κύρωση της ̟ροσωρινής διακο̟ής της λειτουργίας συγκεκριµένης
̟αραγωγικής διαδικασίας ή τµήµατος ή τµηµάτων ή του συνόλου της ε̟ιχείρησης ή
εκµετάλλευσης κατ` εφαρµογή της ̟αρ. 1Β του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 (Α` 170) µέσα σε
χρονικό διάστηµα.
3.2 Τεχνική και ε̟αγγελµατική ικανότητα
3.2.1 Ο κάθε διαγωνιζόµενος, θα ̟ρέ̟ει να έχει, ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού, την τετραετία
2014, 2015, 2016, 2017, τρεις (3) τουλάχιστον συµβάσεις ̟αροµοίου αντικειµένου, ετήσιας
τουλάχιστον διάρκειας, µε ελάχιστο ετήσιο συνολικό συµβατικό αντικείµενο ̟ενήντα
τεσσάρων χιλιάδων ν Ευρώ (54.000,00 €) έκαστη, άνευ ΦΠΑ, των ο̟οίων η έναρξη έγινε
µετά την 01.01.2014. Το κριτήριο αυτό ικανο̟οιείται και µε µία σύµβαση της ο̟οίας το
ετήσιο συµβατικό τίµηµα υ̟ερβαίνει τις εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000,00) Ευρώ άνευ
ΦΠΑ των ο̟οίων η έναρξη έγινε µετά την 01.01.2014, ή µε δύο συµβάσεις κάθε µίας των
ο̟οίων το ετήσιο συµβατικό αντικείµενο υ̟ερβαίνει τις ογδόντα χιλιάδες (80.000,00)
Ευρώ άνευ ΦΠΑ και ταυτόχρονα το άθροισµα των ετήσιων συµβατικών τιµηµάτων τους
υ̟ερβαίνει τις εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000,00) Ευρώ άνευ ΦΠΑ των ο̟οίων η έναρξη
έγινε µετά την 01.01.2014.Σε ότι αφορά την έναρξη των συµβάσεων µετά την 01.01.2014,
λαµβάνονται υ̟όψη και αξιολογούνται και συµβάσεις ̟ου έχουν υ̟ογραφεί
̟ρογενέστερα της 01.01.2014, ωστόσο κατό̟ιν συνεχών ̟αρατάσεων τους η διάρκεια
ισχύος τους συνεχίζει µετά την 01.01.2014 και στο χρονικό διάστηµα α̟ό 01.01.2014 έως
την ηµεροµηνία υ̟οβολής των ̟ροσφορών, το συµβατικό τους τίµηµα καλύ̟τει τα ως
άνω χρηµατικά όρια.
Ως συµβάσεις ̟αροµοίου αντικειµένου νοούνται οι συµβάσεις ̟ου αφορούν την ̟αροχή
υ̟ηρεσιών φύλαξης σε εγκαταστάσεις µεγάλης κλίµακας, ε̟ικίνδυνους χώρους, χώρους
µε µεγάλη διακίνηση κοινού, βιοµηχανίες, νοσοκοµεία κλ̟. Οι διαγωνιζόµενοι ̟ρος
α̟όδειξη των ανωτέρω θα ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίσουν
α) ΠΙΝΑΚΑ στον ο̟οίο θα αναγράφονται:
•
Το όνοµα του ̟ελάτη
•

Τ∆-003-18-Τ∆
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•

Το είδος και το µέγεθος των εγκαταστάσεων ̟ου αφορούν αυτές οι
συµβάσεις,

•

Την αξία των συµβάσεων,

•

Τη διάρκεια των συµβάσεων (ηµεροµηνία έναρξης –ηµεροµηνία λήξης)

•

Σε ̟ερί̟τωση κοινο̟ρακτικής εκτέλεσης µε άλλες ε̟ιχειρήσεις θα
αναφέρεται και το ̟οσοστό συµµετοχής στην Κοινο̟ραξία ή την Ένωση,
καθώς και το συγκεκριµένο αντικείµενο αυτής της συµµετοχής.

β) Βεβαίωση του ̟ελάτη για την καλή εκτέλεση της σύµβασης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ̟ερί̟τωση, ̟ου στη σύµβαση, ̟ου ε̟ικαλείται ο διαγωνιζόµενος για την
α̟όδειξη της εµ̟ειρίας του, συµµετείχε σε κοινο̟ραξία, θα ̟ρέ̟ει η ζητούµενη α̟ό τη
διακήρυξη εµ̟ειρία να καλύ̟τεται α̟ό το ̟οσοστό συµµετοχής του διαγωνιζόµενου στη
κοινο̟ραξία.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο διαγωνιζόµενος είναι σύµ̟ραξη/κοινο̟ραξία, θα ̟ρέ̟ει η
ζητούµενη α̟ό τη διακήρυξη εµ̟ειρία να καλύ̟τεται τουλάχιστον α̟ό ένα µέλος αυτής.
Ο διαγωνιζόµενος, όσον αφορά την ανωτέρω τεχνική ικανότητα- εµ̟ειρία µ̟ορεί να
κάνει χρήση της τεχνικής ικανότητας - εµ̟ειρίας άλλων φορέων ανεξαρτήτως της
νοµικής φύσης των υφιστάµενων σχέσεων µεταξύ αυτού και των εν λόγω φορέων. Στην
̟ερί̟τωση αυτή, ο φορέας την τεχνική ικανότητα- εµ̟ειρία του ο̟οίου, ε̟ικαλείται ο
διαγωνιζόµενος, θα ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίσει όλα τα ανωτέρω ̟εριγραφόµενα έγγραφα
και στοιχεία, ̟ροκειµένου να α̟οδείξει ότι διαθέτει την τεχνική ικανότητα και εµ̟ειρία.
Ε̟ίσης θα ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίσει υ̟εύθυνη δήλωση, του νοµίµου εκ̟ροσώ̟ου, ό̟ου θα
δεσµεύεται ότι σε ̟ερί̟τωση ̟ου ανατεθεί η σύµβαση στον διαγωνιζόµενο, αυτός (ο
φορέας) θα διαθέσει στον διαγωνιζόµενο όλα τα µέσα ̟ου διαθέτει για την εκτέλεση της
σύµβασης.
3.2.2 Πιστο̟οιήσεις
Οι διαγωνιζόµενοι θα ̟ρέ̟ει να διαθέτουν και να ̟ροσκοµίσει ̟ρος α̟όδειξη, εν ισχύ
̟ιστο̟οιητικό συµµόρφωσης ως ̟ρος ΕΝ ISO 9001:2015 και να καταθέτει το σχετικό
εγχειρίδιο διασφάλισης ̟οιότητας.
Σε ̟ερί̟τωση κοινο̟ραξίας / σύµ̟ραξης εταιρειών, το εν ισχύ ̟ιστο̟οιητικό
συµµόρφωσης ως ̟ρος ISO 9001:2015 θα ̟ρέ̟ει να το διαθέτουν όλες οι εταιρείες – µέλη
και το κάθε µέλος να καταθέσει το σχετικό εγχειρίδιο διασφάλισης ̟οιότητας.
3.3. Υ̟εργολαβίες
Σε ̟ερί̟τωση υ̟εργολαβίας, ο ̟ροσφέρων, θα ̟ρέ̟ει να αναφέρει στην ̟ροσφορά του
το τµήµα της σύµβασης ̟ου ̟ροτίθεται να αναθέσει υ̟ό µορφή υ̟εργολαβίας σε
τρίτους, καθώς και τους υ̟εργολάβους ̟ου ̟ροτείνει.

Τ∆-003-18-Τ∆
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Α̟αγορεύεται στον Ανάδοχο η υ̟οκατάστασή του στην εκτέλεση του Έργου εν όλω ή εν
µέρει α̟ό άλλο φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο και η εκχώρηση σε τρίτον µέρους ή του
συνόλου του συµβατικού αντικειµένου χωρίς την ̟ροηγούµενη ρητή έγγραφη
συγκατάθεση της ΣΤΑΣΥ. Σε αντίθετη ̟ερί̟τωση η ΣΤΑΣΥ δικαιούται να ̟ροχωρήσει
στην καταγγελία της Σύµβασης και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκ̟τωτο.
Υ̟εργολαβίες και ̟ροµήθειες του Αναδόχου δεν δηµιουργούν συµβατική σχέση µεταξύ
ο̟οιουδή̟οτε ̟ροµηθευτή ή υ̟εργολάβου και της ΣΤΑΣΥ. Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να
λάβει ̟ροηγουµένως έγγραφη έγκριση της ΣΤΑΣΥ για την χρησιµο̟οίηση υ̟εργολάβου
για την εκτέλεση ο̟οιωνδή̟οτε εργασιών της Σύµβασης. Η ΣΤΑΣΥ δικαιούται να
αρνηθεί να εγκρίνει τη χρησιµο̟οίηση υ̟εργολάβων, εφόσον κατά την κρίση της δεν
διασφαλίζονται οι όροι εκτέλεσης του έργου ̟ου αναφέρονται στην ̟αρούσα Σύµβαση.
Η µη τήρηση της υ̟οχρέωσης αυτής α̟ό τον Ανάδοχο συνιστά ̟αράβαση συµβατικής
υ̟οχρέωσης.
3.4. Οικονοµική Προσφορά
Στην Οικονοµική Προσφορά θα ̟εριέχονται όλα τα στοιχεία ̟ου α̟αιτούνται, σύµφωνα
στο Παράρτηµα Ι του τεύχους διακήρυξης, «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Ν. 3863/2010.
4. Κριτήριο Ανάθεσης
Η ε̟ιλογή του Αναδόχου θα γίνει µεταξύ των διαγωνιζοµένων ̟ου ̟ληρούν τους όρους
συµµετοχής στο διαγωνισµό και δεν συντρέχει λόγος α̟οκλεισµού τους µε βάση τον
έλεγχο των υ̟οβληθέντων Νοµιµο̟οιητικών εγγράφων και Τεχνικής και ε̟αγγελµατικής
ικανότητας.
Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί εκείνος ̟ου θα υ̟οβάλλει την ̟λέον συµφέρουσα α̟ό
οικονοµικής ά̟οψης ̟ροσφορά βάσει τιµής, η ο̟οία δεν θα υ̟ερβαίνει την
̟ροϋ̟ολογιζόµενη δα̟άνη.
5. Κατακύρωση διαγωνισµού
Η Ε̟ιτρο̟ή διαγωνισµού εισηγείται στο ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της ΣΤΑΣΥ την
κατακύρωση του διαγωνισµού στον ̟ροσωρινό µειοδότη, ο ο̟οίος ̟ληρεί τους όρους
συµµετοχής στον διαγωνισµό και δεν συντρέχει λόγος α̟οκλεισµού του. Ο ∆ιευθύνων
Σύµβουλος εγκρίνει τα α̟οτελέσµατα και την κατακύρωση του διαγωνισµού. Η
ε̟ιτρο̟ή αξιολόγησης κοινο̟οιεί σε όλους τους διαγωνιζόµενους το α̟οτέλεσµα του
διαγωνισµού µαζί µε αντίγραφο του ̟ρακτικού της διαδικασίας ελέγχου και
αξιολόγησης των ̟ροσφορών, µε κάθε ̟ρόσφορο τρό̟ο, ό̟ως µε τηλεµοιοτυ̟ία,
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, κ.λ.̟., ε̟ί α̟οδείξει Κατά της ανωτέρω α̟όφασης χωρεί
ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν. 4412/16, η ̟ροθεσµία άσκησης της ο̟οίας
είναι ̟έντε (5) ηµέρες α̟ό την κοινο̟οίηση αυτής στους διαγωνιζόµενους.
Μετά την ά̟ρακτη ̟άροδο της ̟ροθεσµίας άσκησης της ένστασης ή την έκδοση
α̟όφασης ε̟΄αυτής, ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται και α̟οστέλλεται στον Ανάδοχο
ε̟ιστολή ανάθεσης και ̟ρόσκληση ̟ροσκόµισης των α̟αραίτητων εγγράφων για την
Τ∆-003-18-Τ∆
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υ̟ογραφή της σύµβασης, η ο̟οία αναρτάται στο δικτυακό χώρο της ∆ΙΑΥΓΕΙΑΣ και
ΚΗΜ∆ΗΣ.
6.

Υ̟ογραφή Σύµβασης

Ο Ανάδοχος θα υ̟ογράψει σύµβαση µε την ΣΤΑΣΥ διάρκειας δύο (2) µηνών.
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υ̟οχρεώσεις στους τοµείς του
̟εριβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου ̟ου έχουν θεσ̟ιστεί
α̟ό το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
̟εριβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.
Ο Ανάδοχος ̟ριν την υ̟ογραφή της σύµβασης θα ̟ροσκοµίσει ή καταθέσει:
Εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση της ανάθεσης, εγγυητική
ε̟ιστολή καλής εκτέλεσης για ̟οσό ίσο µε το 5% του συµβατικού τιµήµατος, η ο̟οία θα
εκδίδεται α̟ό αναγνωρισµένη Τρά̟εζα ̟ου λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή στις χώρες
µέλη της ΕΕ και του Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου και έχει το δικαίωµα έκδοσης
εγγυητικών ε̟ιστολών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και σύµφωνα µε το
συνηµµένο υ̟όδειγµα (Παράρτηµα ΙΙΙ του τεύχους διακήρυξης). Εγγυητική ε̟ιστολή
̟ου δεν εκδίδεται σύµφωνα µε το υ̟όδειγµα δεν γίνεται α̟οδεκτή.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο διαγωνιζόµενος είναι κοινο̟ραξία / σύµ̟ραξη, η εγγυητική
ε̟ιστολή αυτή ̟ρέ̟ει να εκδοθεί υ̟έρ όλων των µελών της κοινο̟ραξίας / σύµ̟ραξης
και όχι υ̟έρ µεµονωµένων µελών ξεχωριστά.
Γίνονται δεκτές και εγγυητικές ε̟ιστολές α̟ό το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή
α̟ό το ΤΣΜΕ∆Ε.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύει και ̟αραµένει σε ισχύ και ενέργεια, µέχρι να
ολοκληρωθούν ικανο̟οιητικά όλες οι α̟αιτήσεις της Σύµβασης. Η εγγύηση καλής
εκτέλεσης ε̟ιστρέφεται άτοκα στον Ανάδοχο µετά την λύση ή λήξη της Σύµβασης µε την
̟ροϋ̟όθεση ότι δεν εκκρεµούν αξιώσεις της ΣΤΑΣΥ Α.Ε για ο̟οιαδή̟οτε υ̟αίτια ή
ανυ̟αίτια αθέτηση των όρων της Σύµβασης και δεν έχει υ̟άρξει λόγος για κατά̟τωση
της εγγυητικής ε̟ιστολής καλής εκτέλεσης, ολικά ή µερικά.
•

Εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση της ανάθεσης, βεβαίωση
ασφαλιστικής εταιρείας ̟ερί της ασφαλιστικής κάλυψης του έργου και κατάθεση του
ασφαλιστηρίου συµβολαίου αστικής ευθύνης έναντι τρίτων σύµφωνα µε τα όρια
α̟οζηµίωσης και τους όρους, ό̟ως αυτά αναλυτικά ̟εριγράφονται στο συνηµµένο
υ̟όδειγµα (Παράρτηµα ΙV του ̟αρόντος ∆ιαγωνισµού) το αργότερο µέχρι την
̟αραµονή έναρξης των εργασιών.

•

Άµεσα ο ανάδοχος θα ̟ροσκοµίσει ονοµαστική κατάσταση µε το ̟ροσω̟ικό ̟ου θα
χρησιµο̟οιήσει για την εκτέλεση των εργασιών της Σύµβασης, ώστε να
̟αρακολουθήσει την Υ̟οχρεωτική Εκ̟αίδευση της ΣΤΑΣΥ, σύµφωνα νε τα
αναφερόµενα στο άρθρο 4.7 Εκ̟αίδευση και Προσόντα του Προσω̟ικού του
Αναδόχου του ̟αραρτήµατος V. Εντός είκοσι (20) ηµερών α̟ό την α̟οστολή της
ανάθεσης, ο ανάδοχος οφείλει να έχει ολοκληρώσει την α̟αιτούµενη εκ̟αίδευση. Σε
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̟ερί̟τωση µη έγκαιρης ολοκλήρωσης της εκ̟αίδευσης, υ̟αιτιότητας του αναδόχου,
κηρύσσεται έκ̟τωτος.
•

Ο Ανάδοχος θα ̟ροσκοµίσει ̟οινικά µητρώα των ̟ροσώ̟ων ̟ου θα
χρησιµο̟οιήσει για την εκτέλεση των εργασιών της Σύµβασης. Η ΣΤΑΣΥ
δικαιούται να µην κάνει δεκτή για την ̟αροχή των υ̟ηρεσιών ̟ρόσω̟α ̟ου δεν
έχουν λευκό ̟οινικό µητρώο.

Το ̟ροσω̟ικό ασφαλείας ̟ου θα χρησιµο̟οιηθεί α̟ό τον Ανάδοχο για την
εκτέλεση του Έργου ̟ρέ̟ει να κατέχει την άδεια εργασίας ̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό το
Νόµο 2518/97. Η εν λόγω άδεια θα ̟ρέ̟ει να είναι ̟ρογενέστερη της 01/01/2011
και να έχει ανανεωθεί, ̟ροκειµένου να είναι εν ισχύ κατά την διάρκεια της
σύµβασης. Ο Ανάδοχος µε την υ̟ογραφή της σύµβασης υ̟οχρεούται να
̟ροσκοµίζει ε̟ικυρωµένα α̟ό την Αρµόδια Αρχή φωτοαντίγραφα των αδειών
εργασίας
αυτού µε τις ανανεώσεις τους (ό̟ου α̟αιτείται) .Σε ̟ερί̟τωση
αντικατάστασης ̟ροσω̟ικού της ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να ενηµερώσει
εγγράφως την ΣΤΑΣΥ ΑΕ .
Σε ̟ερί̟τωση αντικατάστασης ̟ροσω̟ικού της ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να ενηµερώσει
εγγράφως την ΣΤΑΣΥ ΑΕ .
•
Αν ο ανάδοχος ̟ροτίθεται να αναθέσει την εκτέλεση του έργου ή µέρους του
έργου σε υ̟εργολάβο, τότε ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να ζητήσει α̟ό τον υ̟εργολάβο
ένορκη βεβαίωση ότι
“ ∆εν έχουν ε̟ιβληθεί σε βάρος του, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών ̟ριν α̟ό τη λήξη της
̟ροθεσµίας υ̟οβολής της ̟ροσφοράς, τρεις (3) ̟ράξεις ε̟ιβολής ̟ροστίµου α̟ό τα αρµόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Ε̟ιθεώρησης Εργασίας για ̟αραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας
̟ου χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υ̟ουργική α̟όφαση 2063/∆1632/2011 (Β` 266), ό̟ως
εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «̟ολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι ο̟οίες ̟ροκύ̟τουν αθροιστικά,
α̟ό τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους ή δύο (2) ̟ράξεις ε̟ιβολής ̟ροστίµου α̟ό τα αρµόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Ε̟ιθεώρησης Εργασίας για ̟αραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας
̟ου αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι ο̟οίες ̟ροκύ̟τουν αθροιστικά α̟ό δύο (2) διενεργηθέντες
ελέγχους.
β) δεν έχει κηρυχθεί έκ̟τωτος κατ΄εφαρµογή της ̟αραγράφου 7 του άρθρου 68 Ν 3863/2010 µέσα
σε χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών ̟ριν α̟ό την ηµεροµηνία λήξης της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής της
̟ροσφοράς
γ) δεν του έχει ε̟ιβληθεί η κύρωση της ̟ροσωρινής διακο̟ής της λειτουργίας συγκεκριµένης
̟αραγωγικής διαδικασίας ή τµήµατος ή τµηµάτων ή του συνόλου της ε̟ιχείρησης ή εκµετάλλευσης
κατ` εφαρµογή της ̟αρ. 1Β του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 (Α` 170) µέσα σε χρονικό διάστηµα
τριών (3) ετών ̟ριν α̟ό την ηµεροµηνία λήξης της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής της ̟ροσφοράς..”
H άνω ένορκη βεβαίωση του υ̟εργολάβου θα είναι συνηµµένη στην εκ µέρους του
αναδόχου έγγραφη γνωστο̟οίηση του υ̟εργολάβου στη ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
Σε ̟ερί̟τωση µη έγκαιρης ̟ροσκόµισης των ανωτέρω ο ανάδοχος θα κηρύσσεται
έκ̟τωτος.
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7.
Ποινική Ρήτρα
Σε ότι αφορά τις ̟οινικές ρήτρες ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 218 του Ν. 4412/2016.
Για την κήρυξη εκ̟τώτου ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 203 του Ν. 4412/2016
Εφόσον ε̟ιβληθεί ρήτρα στον ανάδοχο µίας σύµβασης, η εξόφληση του φορολογικού
̟αραστατικού αυτής θα ̟ρέ̟ει να ̟ραγµατο̟οιείται εντός 15 (δεκα̟έντε)
ηµερολογιακών ηµερών α̟ό την έκδοση του µέσω τρα̟εζικής ε̟ιταγής ή κατάθεσης στον
λογαριασµό όψεως της εταιρείας ό̟ως αυτός θα υ̟οδεικνύεται.
8.
Πρόσθετες ώρες φύλαξης
Κατά τη διάρκεια της Σύµβασης µ̟ορεί να α̟αιτηθεί η ̟αροχή ̟ρόσθετων υ̟ηρεσιών
φύλαξης α̟ό τον Ανάδοχο λόγω λειτουργικών αναγκών του συστήµατος.
Για την έναρξη των εκάστοτε ̟ρόσθετων εργασιών φύλαξης, η ΣΤΑΣΥ θα εκδίδει Ειδική
Εντολή Έναρξης Εργασιών την ο̟οία θα κοινο̟οιεί στον Ανάδοχο. Η ΣΤΑΣΥ διατηρεί
το δικαίωµα να εκδίδει τις Ειδικές αυτές Εντολές ο̟οιαδή̟οτε χρονική στιγµή µετά την
υ̟ογραφή της Σύµβασης και κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής χωρίς αυτό να
δηµιουργείται δικαίωµα υ̟αναχώρησης του Αναδόχου α̟ό τη Σύµβαση. Οι ̟ροθεσµίες
για την εκτέλεση των εργασιών του Αναδόχου αρχίζουν α̟ό την ηµεροµηνία ̟ου θα
ορίζεται στην εκάστοτε Ειδική Εντολή.
Η χρέωση των ̟ρόσθετων ωρών θα γίνεται σύµφωνα µε το ωροµίσθιο ̟ου θα
χρησιµο̟οιήσει ο Ανάδοχος για τον υ̟ολογισµό της οικονοµικής του ̟ροσφοράς, το
ο̟οίο θα ̟ροκύ̟τει α̟ό την οικεία εφαρµοστέα σύµβαση εργασίας.
9.
Τρό̟ος Πληρωµής
Το µηνιαίο τίµηµα α̟οδίδεται α̟ολογιστικά κατό̟ιν ̟ιστο̟οίησης των εργασιών οι
ο̟οίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ̟αρόν τεύχος (στη συνέχεια θα
συντάσσεται ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής των ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών για το
ο̟οίο τιµολογεί ο ανάδοχος).
Ο τρό̟ος ̟ληρωµής θα ̟ραγµατο̟οιείται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 200
του ν.4412/2016.
Μετά την ̟ιστο̟οίηση των εργασιών, ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να ̟ροσκοµίσει στην
ΣΤΑΣΥ τουλάχιστον τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την καταβολή του συνολικού
τιµήµατος:
• Πρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής του τµήµατος ̟ου τµήµατος ̟ου αφορά η

̟ληρωµή ή του συνόλου του συµβατικού αντικειµένου σύµφωνα µε το άρθρο 219 του
ν.4412/2016
• Φορολογικό ̟αραστατικό (τιµολόγιο).
• Πιστο̟οιητικό Φορολογικής Ενηµερότητας.
• Βεβαίωση Πληρωµής Ασφαλιστικών Εισφορών (ΙΚΑ, ΤΣΜΕ∆Ε, κλ̟)
• Πρόγραµµα φυλάξεων
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Για την εξόφληση των µηνιαίων συµβατικών τιµηµάτων, για την ̟αροχή υ̟ηρεσιών
φύλαξης, στα ̟λαίσια της µεταξύ µας σύµβασης, ο ανάδοχος θα ̟ροσκοµίζει υ̟εύθυνη
δήλωση του νόµιµου εκ̟ροσώ̟ου, στην ο̟οία θα βεβαιώνεται ότι, για τις ̟αρασχεθείσες
υ̟ηρεσίες ̟ρος τη ΣΤΑΣΥ ΑΕ, για το µήνα ̟ου αφορά η τιµολόγηση, δεν οφείλονται οι
νόµιµες α̟οδοχές στους εργαζόµενους ̟ου α̟ασχολήθηκαν στο συγκεκριµένο έργο στα
̟λαίσια εκτέλεσης της σχετικής σύµβασης καθώς και ότι για τους εργαζόµενους αυτούς
έχουν καταβληθεί στο σύνολο τους οι αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές του
̟ροηγούµενου µήνα.
Ο Ανάδοχος θα ̟ροσκοµίσει ε̟ίσης ο̟οιοδή̟οτε άλλο δικαιολογητικό α̟αιτείται α̟ό
την ελληνική νοµοθεσία και ζητηθεί α̟ό την ΣΤΑΣΥ.
∆ιευκρινίζεται ότι :
Ο Ανάδοχος θα είναι ̟λήρως και α̟οκλειστικά υ̟εύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές,
τέλη και άλλες ̟ληρωµές στα Ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονοµικής Περίθαλψης
και Συντάξεων, Ε̟αγγελµατικών, ∆ηµόσιων ή άλλων φορέων, ό̟ως τα ΙΚΑ, ΤΣΜΕ∆Ε,
ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, ΤΕΕ κλ̟.
Το Συµβατικό Τίµηµα δεν ̟εριλαµβάνει Φόρο Προστιθέµενης Αξίας. Ο Φόρος
Προστιθέµενης Αξίας θα καταβάλλεται α̟ό την ΣΤΑΣΥ στον Ανάδοχο µε την ̟ληρωµή
του τιµολογίου.
Η ̟ληρωµή θα γίνει ενενήντα (90) ηµέρες µετά α̟ό την ηµεροµηνία έκδοσης του
τιµολογίου του ̟ροµηθευτή. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η ̟αραλαβή του τιµολογίου
καθυστερήσει ̟έραν των ̟έντε (5) ηµερών α̟ό την ηµεροµηνία έκδοσης του, η ̟ληρωµή
θα γίνεται ενενήντα (90) ηµέρες µετά την ̟αραλαβή του.
Το τιµολόγιο θα έχει τα ̟αρακάτω στοιχεία:
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
Λειτουργία Μέσων Σταθερής Τροχιάς
Αθηνάς 67,
105 52 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ:099939745,
∆ΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Για ̟ληροφορίες σχετικά µε την εξόφληση του τιµολογίου µ̟ορείτε να ε̟ικοινωνείτε
µε το Λογιστήριο.
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 4013/2011 , ό̟ως αυτό διαµορφώθηκε µε το άρθρο 26 του
Ν. 4412/2016, για συµβάσεις ύψους µεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων ̟εντακοσίων
(2.500) Ευρώ, ε̟ιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% στην σύµβαση ̟ου θα υ̟ογραφεί, υ̟έρ
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και θα ̟αρακρατηθεί στην ̟ρώτη
̟ληρωµή.
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10.
Ματαίωση ∆ιαγωνισµού
Ο αναθέτων φορέας µε εδικά αιτιολογηµένη α̟όφασή του, µετά α̟ό γνώµη του
αρµόδιου οργάνου, µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
α) εφόσον η διαδικασία α̟έβη άγονη είτε λόγω µη υ̟οβολής ̟ροσφοράς είτε λόγω
α̟όρριψης όλων των ̟ροσφορών ή αιτήσεων ή α̟οκλεισµού όλων των ̟ροσφερόντων ή
συµµετεχόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ ν.4412/2016 και τα έγγραφα
της σύµβασης ή
β) στην ̟ερί̟τωση του τελευταίου εδαφίου της ̟αρ. 5 του άρθρου 316.
2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης µ̟ορεί να λάβει χώρα µε ειδικώς αιτιολογηµένη
α̟όφαση του αναθέτοντος φορέα, µετά α̟ό γνώµη του αρµόδιου οργάνου, στις
ακόλουθες ̟ερι̟τώσεις:
α) λόγω ̟αράτυ̟ης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονοµικές και τεχνικές ̟αράµετροι ̟ου σχετίζονται µε τη διαδικασία
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν
ενδιαφέρει ̟λέον τον αναθέτοντα φορέα ή τον φορέα για τον ο̟οίο ̟ροορίζεται το υ̟ό
ανάθεση αντικείµενο,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης,
δ) αν η ̟ροσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη,
ε) στην ̟ερί̟τωση της ̟αρ. 4 του άρθρου 97,
στ) για τους αναθέτοντες φορείς ̟ου είναι αναθέτουσες αρχές, για άλλους λόγους
δηµοσίου συµφέροντος.
3. Αν δια̟ιστωθούν σφάλµατα ή ̟αραλείψεις σε ο̟οιοδή̟οτε στάδιο της διαδικασίας
ανάθεσης, ο αναθέτων φορέας µ̟ορεί, µετά α̟ό γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να
ακυρώσει µερικά τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το α̟οτέλεσµά της ή να
α̟οφασίσει την ε̟ανάληψή της α̟ό το σηµείο ̟ου εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η
̟αράλειψη.
4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη µαταίωση της διαδικασίας ̟ου αναφέρονται στις
̟αραγράφους 1 και 2, ο αναθέτων φορέας ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
για ολόκληρο το αντικείµενο της σύµβασης ή, εφόσον οι λόγοι αυτοί συνδέονται µε
τµήµα της σύµβασης, για το εν λόγω τµήµα, εφόσον ε̟ιτρέ̟εται η κατάθεση τέτοιων
̟ροσφορών.
5. Ο αναθέτων φορέας διατηρεί, ε̟ίσης, το δικαίωµα, µετά α̟ό γνώµη του αρµοδίου
οργάνου, να α̟οφασίσει, ̟αράλληλα µε την ακύρωση ή τη µαταίωση της διαδικασίας
σύναψης και την ε̟ανάληψη ο̟οιασδή̟οτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, µε
τρο̟ο̟οίηση ή µη των όρων της ή να ̟ροσφύγει στη διαδικασία της δια̟ραγµάτευσης,
εφόσον στην τελευταία αυτή ̟ερί̟τωση ̟ληρούνται οι όροι και οι ̟ροϋ̟οθέσεις των
άρθρων 266 και 269.
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6. Ειδικά για την ̟ερί̟τωση δ΄ της ̟αραγράφου 2 για την µαταίωση α̟αιτείται ειδική
αιτιολογηµένη α̟όφαση του αρµοδίου οργάνου.
Παρακολούθηση και Εκτέλεση της σύµβασης
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να εκτελεί τις εργασίες της Σύµβασης τηρώντας τις
̟ροβλε̟όµενες α̟αιτήσεις και ειδικότερα τις α̟αιτήσεις Ασφάλειας, και γενικότερα
όλους τους όρους της ̟αρούσας Σύµβασης υ̟ό την ε̟ίβλεψη της ΣΤΑΣΥ σύµφωνα µε τα
̟ροβλε̟όµενα στα συµβατικά τεύχη.
Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις Εργασίες της Σύµβασης υ̟ό την ε̟ίβλεψη της ΣΤΑΣΥ. Η
ε̟ίβλεψη αυτή αφορά τον έλεγχο τήρησης α̟ό τον Ανάδοχο των όρων της Σύµβασης
και γενικότερα των συµβατικών του υ̟οχρεώσεων, αλλά σε καµία ̟ερί̟τωση δεν
α̟αλλάσσει τον Ανάδοχο α̟ό τις ευθύνες του για ̟αραλείψεις ή σφάλµατα κατά την
εκτέλεση των Εργασιών της Σύµβασης. Ο Ανάδοχος είναι υ̟εύθυνος για την αρτιότητα
των Εργασιών του, σύµφωνα µε τους κανόνες της ε̟ιστήµης και της τεχνικής. Κάθε
ελάττωµα ή έλλειψη στην εκτέλεση των Εργασιών, διορθώνεται α̟ό τον Ανάδοχο
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα Συµβατικά Τεύχη και τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να εφαρµόζει κάθε εντολή, οδηγία και υ̟όδειξη της ΣΤΑΣΥ
̟ου α̟ορρέει α̟ό τους όρους της Σύµβασης. Οι εντολές των ε̟ιβλε̟όντων της ΣΤΑΣΥ
δίνονται στον Ανάδοχο εγγράφως, εκτός αν άλλως ρητώς ορίζεται στην ̟αρούσα
σύµβαση.
Η ̟αρακολούθηση της εκτέλεσης του συµβατικού αντικειµένου θα ̟ραγµατο̟οιείται
α̟ό τη ∆/νση Κοµίστρου & Ασφάλειας ∆ικτύου της ΣΤΑΣΥ σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στα άρθρα 216 έως 221 του ν. 4412/2016.
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να τηρεί ηµερολόγιο στο ο̟οίο θα καταγράφονται η
τµηµατική εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης, η καθηµερινή α̟ασχόληση του
̟ροσω̟ικού σε αριθµό και ειδικότητα, έκτακτα συµβάντα και άλλα στοιχεία ̟ου
σχετίζονται µε την εκτέλεση της σύµβασης. Το ηµερολόγιο συνυ̟ογράφεται α̟ό την
ε̟ιτρο̟ή ε̟ίβλεψης της σύµβασης, ̟ου µ̟ορεί να σηµειώσει ε̟ί αυτού ̟αρατηρήσεις για
την τήρηση των όρων της σύµβασης. Το ηµερολόγιο φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της
υ̟ηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό ̟ροσκοµίζεται α̟ό τον ανάδοχο στη έδρα της
ε̟ιβλέ̟ουσας ∆ιεύθυνσης, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του εν λόγω
ηµερολογίου α̟οτελούν στοιχείο για την ̟αραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης α̟ό
την αρµόδια ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής.
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12.

Ενστάσεις

Γενικά σε ότι αφορά ενστάσεις ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 127 του Ν. 4412/16
και για τη γνωµοδότηση τους ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016.

Γεώργιος Σ̟. Θωµό̟ουλος
∆/νων Σύµβουλος

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Οικονοµική Προσφορά
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- Υ̟όδειγµα Εγγυητικής Ε̟ιστολής Καλής Εκτέλεσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Όροι ασφάλισης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - Όροι ασφαλείας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑV- Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑVI- Κανονισµός Ασφαλείας
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Η Οικονοµική Προσφορά θα δοθεί σε Ευρώ, α̟οκλειόµενης της εξάρτησης µε
ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο του τιµήµατος α̟ό την ισοτιµία του Ευρώ µε ξένα νοµίσµατα. Οι
διαγωνιζόµενοι καλούνται να συντάξουν την ̟ροσφορά τους µε τυ̟ο̟οιηµένο τρό̟ο
συµ̟ληρώνοντας τους ̟ίνακες ̟ου ακολουθούν στις ε̟όµενες σελίδες.
Οι ̟ροσφορές ̟ρέ̟ει να είναι δακτυλογραφηµένες και να µην φέρουν διορθώσεις
(σβησίµατα, διαγραφές, ̟ροσθήκες κλ̟.) ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού. Οικονοµική ̟ροσφορά
̟ου είναι αόριστη ή υ̟ό αίρεση α̟ορρί̟τεται ως µη α̟οδεκτή, µετά α̟ό γνωµοδότηση
της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού.
Η Οικονοµική Προσφορά υ̟ογράφεται α̟ό το νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο του διαγωνιζοµένου,
ο ο̟οίος ε̟ίσης µονογράφει όλα τα φύλλα αυτής. Μονογραφές ̟ου τυχόν λεί̟ουν, θα
µ̟ουν α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή του ∆ιαγωνισµού και η ̟ροσφορά θα θεωρείται ισχυρή.
Προσφορά όµως ̟ου θα υ̟οβληθεί ανυ̟όγραφη θεωρείται άκυρη. Σε ̟ερί̟τωση
κοινο̟ραξίας/σύµ̟ραξης Εταιρειών, η ̟ροσφορά υ̟ογράφεται και µονογράφεται
αντίστοιχα α̟ό τους νόµιµους εκ̟ροσώ̟ους όλων των Εταιρειών ̟ου συµµετέχουν στη
σύµ̟ραξη.
∆ιευκρινίζεται ότι εναλλακτικές ̟ροσφορές ή ̟ροσφορές για µέρος των ζητούµενων
υ̟ηρεσιών δεν γίνονται δεκτές. Εξάλλου, διατύ̟ωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην
οικονοµική ̟ροσφορά ή ε̟ιφυλάξεις ε̟’ αυτής, θα θεωρηθούν ως ε̟ιφυλάξεις ε̟ί των
όρων του διαγωνισµού και θα οδηγήσουν στην α̟όρριψη της οικονοµικής ̟ροσφοράς
του διαγωνιζοµένου ̟ου τις διατυ̟ώνει.
Σε ̟ερί̟τωση υ̟άρξεως ̟ρόδηλων αριθµητικών λαθών στην Οικονοµική Προσφορά
διαγωνιζοµένου, η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού ̟ροβαίνει στη διόρθωση των αριθµητικών
̟ράξεων και χρησιµο̟οιεί για την κατάταξη των ̟ροσφορών, την διορθωµένη ̟λέον
̟ροσφορά του διαγωνιζοµένου.
Σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Ν3863/10, οι εταιρείες ̟αροχής υ̟ηρεσιών φύλαξης θα
̟ρέ̟ει ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της ̟ροσφοράς
τους τα εξής στοιχεία:
1.Τον αριθµό των εργαζοµένων.
2.Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας.
3.Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην ο̟οία υ̟άγονται οι εργαζόµενοι.
4.Το ύψος του ̟ροϋ̟ολογισµένου ̟οσού ̟ου αφορά τις ̟άσης φύσεως νόµιµες
α̟οδοχές αυτών των εργαζοµένων.
5.Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα ̟ροϋ̟ολογισθέντα ̟οσά.
Στην οικονοµική τους ̟ροσφορά ̟ρέ̟ει να υ̟ολογίζουν εύλογο ̟οσοστό διοικητικού
κόστους ̟αροχής των υ̟ηρεσιών τους, των αναλώσιµων, του εργολαβικού τους
κέρδους και των νόµιµων υ̟έρ ∆ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων.
Ε̟ι̟ροσθέτως, οφείλουν να ε̟ισυνά̟τουν στην ̟ροσφορά αντίγραφο της συλλογικής
σύµβασης εργασίας στην ο̟οία υ̟άγονται οι εργαζόµενοι.
Οι τιµές της Οικονοµικής Προσφοράς ̟ου θα δοθούν α̟ό τους διαγωνιζοµένους,
α̟οτελούν την ̟λήρη α̟οζηµίωσή τους για την ̟λήρη, ε̟ιτυχή και εµ̟ρόθεσµη εκτέλεση
των εργασιών της Σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους του ̟αραρτήµατος ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ και των λοι̟ών τευχών και τεκµαίρεται ότι για τον ̟ροσδιορισµό τους
έχουν συνυ̟ολογισθεί και ληφθεί υ̟όψη όλες οι δα̟άνες για τις αµοιβές του
̟ροσω̟ικού και των συνεργατών ̟ου θα α̟ασχοληθούν και κάθε µορφής έξοδα ̟ου θα
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α̟αιτηθούν για την εκτέλεση των εργασιών αυτών, όλες οι δα̟άνες για φόρους,
εισφορές, τέλη, κρατήσεις, κόστη ασφαλιστικής κάλυψης και λοι̟ά κόστη µε τα ο̟οία
βαρύνεται ο ανάδοχος σύµφωνα µε τη Σύµβαση, ό̟ως ε̟ίσης και τα γενικά έξοδα και το
όφελός του. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης οι τιµές αυτές είναι και θα ̟αραµείνουν
σταθερές και δεν υ̟όκεινται σε αναθεώρηση ή ε̟ικαιρο̟οίηση για ο̟οιοδή̟οτε λόγο ή
αιτία.
Οι διαγωνιζόµενοι ̟ρέ̟ει να λάβουν υ̟όψη τους ότι κατά τη διάρκεια ισχύος της
σύµβασης θα ̟ρέ̟ει να τηρούν την κείµενη εργατική νοµοθεσία, τις οικείες εφαρµοστέες
συλλογικές ρυθµίσεις εργασίας (συλλογικές συµβάσεις εργασίας, διαιτητικές α̟οφάσεις),
ασφαλιστική και ̟ερί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και ̟ρόληψης του
ε̟αγγελµατικού κινδύνου νοµοθεσία, όρος ο ο̟οίος θα συµ̟εριληφθεί στη σύµβαση
µεταξύ της ΣΤΑΣΥ και του Αναδόχου.
Προσφορές ̟ου θα υ̟ερβαίνουν την ̟ροϋ̟ολογιζόµενη δα̟άνη, ό̟ως αυτή ορίζεται στο
Τεύχος ∆ιακήρυξης, δεν θα γίνονται α̟οδεκτές.
Η ΣΤΑΣΥ βαρύνεται µε τον οφειλόµενο Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ε̟ί των
εκάστοτε ̟ληρωτέων ̟οσών.
Σύµφωνα µε το άρθρο 375 ̟αρ. 7 του Ν. 4412/2016, για συµβάσεις ύψους µεγαλύτερου ή
ίσου των δύο χιλιάδων ̟εντακοσίων (2.500) Ευρώ, ε̟ιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06%
στην σύµβαση ̟ου θα υ̟ογραφεί, υ̟έρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και θα ̟αρακρατηθεί στην ̟ρώτη ̟ληρωµή. Ε̟ίσης, ε̟ιβάλλεται κράτηση
ύψους 0,06% υ̟έρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών σύµφωνα µε την
̟αράγραφο 3 του άρθρου 350 Ν 4412/2016 και θα ̟αρακρατείται σε κάθε ̟ληρωµή του
αναδόχου.
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ –Τ∆-003/18

1. Αµαξοστάσιο Ελαιώνα, κεντρική πύλη, 24ωρη αδιάλειπτα(ΣΤ1)
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ (∆ευτέρα – Σάββατο)

ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΑΡΓΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΑ

ΗΜΕΡΑ

ΝΥΧΤΑ

ΗΜΕΡΑ

ΝΥΧΤΑ

416 ώρες

208 ώρες

64 ώρες

32 ώρες

x……€/ώρα =

x……€/ώρα =

x……€/ώρα =

x……€/ώρα =

…………€

…………€

…………€

…………€

ΣΤ1=

2. Αµαξοστάσιο Ελαιώνα, πύλη οδού Αγίου Παντελεήµονος, 24ωρη αδιάλειπτα(ΣΤ2)
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ (∆ευτέρα – Σάββατο)

ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΑΡΓΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΑ

ΗΜΕΡΑ

ΝΥΧΤΑ

ΗΜΕΡΑ

ΝΥΧΤΑ

416 ώρες

208 ώρες

64 ώρες

32 ώρες

x……€/ώρα =

x……€/ώρα =

x……€/ώρα =

x……€/ώρα =

…………€

…………€

…………€

…………€

ΣΤ2=

3. Αµαξοστάσιο Ελαιώνα, πύλη οδού Αγίας Άννης, 24ωρη αδιάλειπτα και διακεκοµµένη πεζή συνοδεία (ΣΤ3)
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ (∆ευτέρα – Σάββατο)

ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΑΡΓΙΕΣ

ΗΜΕΡΑ

ΝΥΧΤΑ

ΗΜΕΡΑ

ΝΥΧΤΑ

677 ώρες

365 ώρες

110 ώρες

60 ώρες

x……€/ώρα =

x……€/ώρα =

x……€/ώρα=

x……€/ώρα =

…………€

…………€

…………€

…………€
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4.

Αµαξοστάσιο Ελαιώνα, control room, 24ωρη αδιάλειπτα(ΣΤ4)

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ (∆ευτέρα – Σάββατο)

ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΑΡΓΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΑ

ΗΜΕΡΑ

ΝΥΧΤΑ

ΗΜΕΡΑ

ΝΥΧΤΑ

416 ώρες

208 ώρες

64 ώρες

32 ώρες

x……€/ώρα =

x……€/ώρα =

x……€/ώρα =

x……€/ώρα =

…………€

…………€

…………€

…………€

ΣΤ4=

5. Αµαξοστάσιο Ελαιώνα, είσοδος σήραγγας, 22:00-6:00 ∆ευτέρα- Σάββατο, Κυριακές και Αργίες(ΣΤ5)
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ (∆ευτέρα – Σάββατο)

ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΑΡΓΙΕΣ

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡΑ

ΝΥΧΤΑ

ΣΥΝΟΛΑ
ΝΥΧΤΑ

208 ώρες

32 ώρες

x……€/ώρα =

x……€/ώρα =

…………€

…………€

ΣΤ5=

6. Πρόσθετες ώρες (ΣΤ6)
10 ώρεςx……/ώρα =……………………€

ΣΤ6=

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ MHNIAIO ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ (ΣΤΜ=ΣΤ1+ΣΤ2+ΣΤ3+ΣΤ4+ΣΤ5+ΣΤ6) ΣΤΜ=
MHNIAIO ΥΨΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ……………....… %

∆Κ=

(∆Κ)
MHNIAIO ΥΨΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ(ΥΑ) ……………....… %

ΥΑ=

MHNIAIO ΥΨΟΣ ΝΟΜΙΜΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ……………....… %

ΥΚ=

ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ(ΥΚ)
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MHNIAIO ΥΨΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ (ΕΚ) ……………….... %

ΕΚ=

ΣΤ7=ΣΤΜ+∆Κ+ΥΑ+ΥΚ+ΕΚ ΣΤ7
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΣΣΤΜ= ΣΣΤΜ =2 µήνες Χ ΣΤ7
Ισχύς Προσφοράς……………….
Η ̟αροχή ̟ρόσθετου ̟ροσω̟ικού φύλαξης αφορά διάθεση ̟ροσω̟ικού για έκτακτες ανάγκες κατά τη διάρκεια υλο̟οίησης της
Σύµβασης και έχει υ̟ολογιστεί για 10 ώρες το µήνα Η Τιµή βάσης για κάθε ώρα ̟αρεχόµενης υ̟ηρεσίας, η ο̟οία
̟ροσαυξάνεται κατά νόµο, όταν η φύλαξη ̟αρέχεται σε ̟εριόδους αργιών ή κατά τη διάρκεια της νύχτας κλ̟
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

•

*ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΤ1+ΣΤ2+ΣΤ3+ΣΤ4+ΣΤ5+ΣΤ6) ΕΙΝΑΙ: Το νόµιµο κόστος µισθοδοσίας του ̟ροσω̟ικού στο ο̟οίο
̟εριλαµβάνονται τα ειδικά ε̟ιδόµατα λόγω της φύσης της εργασίας (ανθυγιεινά κ.λ.̟), η συµµετοχή του εργοδότη σε
ασφαλιστικές εισφορές σε κύριους ή και ε̟ικουρικούς ασφαλιστικούς φορείς υ̟έρ του ̟ροσω̟ικού, κόστη δώρου Πάσχα
& Χριστουγέννων, ε̟ίδοµα άδειας, α̟οζηµίωση άδειας.

•

Το «ύψος διοικητικού κόστους ̟αροχής υ̟ηρεσιών’, « ύψος αναλωσίµων», «ύψος νοµίµων υ̟έρ του δηµοσίου και
τρίτων κρατήσεων» και το «εργολαβικό κέρδος», να δοθούν ως ̟οσοστό ε̟ί τοις εκατό για κάθε ̟ερί̟τωση. Τα ̟οσοστά
αυτά θα ̟αραµείνουν σταθερά καθόλη τη διάρκεια της σύµβασης.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΑΡΘΡΟ 68 ΤΟΥ Ν.3863/10
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΡΕΠΟ
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΒΑΣΗ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ ΡΕΠΟ
∆ΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
∆ΩΡΟ ΠΑΣΧΑ
ΕΠΙ∆ΟΜΑ Α∆ΕΙΑΣ
ΥΨΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ
ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ
ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΙΜΕΣ
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΥΨΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΤΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ
ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ
Α∆ΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Τίθεται η Υ̟ογραφή του Νοµίµου Εκ̟ροσώ̟ου του ∆ιαγωνιζοµένου και η σφραγίδα της
εταιρείας (σε ̟ερί̟τωση κοινο̟ραξίας/ σύµ̟ραξης τίθενται οι υ̟ογραφές των νοµίµων
εκ̟ροσώ̟ων όλων των εταιρειών ̟ου συµµετέχουν στην κοινο̟ραξία/ σύµ̟ραξη και η
σφραγίδα έκαστης εκ των συµ̟ραττουσών εταιρειών).
----------------//---------------ΤΕΛΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Προς την:
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
Αθηνάς 67
10552 ΑΘΗΝΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ......……….......... ΓΙΑ ΠΟΣΟ
Ευρώ (€) ......………..........
Με την ε̟ιστολή αυτή σας γνωστο̟οιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα
και ανε̟ιφύλακτα, ευθυνόµενοι α̟έναντί σας εις ολόκληρο και ως
αυτοφειλέτες
υ̟έρ
…………………………………..…για
̟οσό
……………………………………….Ευρώ. Στο ως άνω ̟οσό ̟εριορίζεται η
ευθύνη µας για την καλή εκτέλεση των όρων της µεταξύ της ΣΤΑΘΕΡΕΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. και της ως άνω εταιρείας Σύµβασης για τη φύλαξη του
Αµαξοστασίου Ελαιώνα της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. (Τ∆-003/18).
1.
Παραιτούµαστε ρητά και ανε̟ιφύλακτα α̟ό την ένσταση του
ευεργετήµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, α̟ό το δικαίωµα ̟ροβολής
εναντίον σας όλων των ενστάσεων του ̟ρωτοφειλέτη ακόµη και των µη
̟ροσω̟ο̟αγών και ιδιαίτερα ο̟οιασδή̟οτε άλλης ένστασης των
άρθρων 852-856, 862-864 και 866-869 του Αστικού Κώδικα, ό̟ως και α̟ό
τα δικαιώµατά µας ̟ου τυχόν α̟ορρέουν α̟ό τα υ̟όψη άρθρα.
2.

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου, α̟οφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη κρίση
σας την ο̟οία θα µας γνωστο̟οιήσετε ότι η υ̟έρ ης η ̟αρούσα εγγύηση
εταιρεία δεν εκ̟λήρωσε την υ̟οχρέωσή της για την καλή εκτέλεση της
σύµβασης ̟ου αναφέρεται ανωτέρω, σας δηλώνουµε
ότι
αναλαµβάνουµε µε την ̟αρούσα ε̟ιστολή, τη ρητή υ̟οχρέωση να σας
καταβάλουµε αυθηµερόν, µε την κοινο̟οίηση στην Τρά̟εζά µας της
σχετικής ειδο̟οίησής σας, χωρίς ο̟οιαδή̟οτε αντίρρηση, ολόκληρο ή
µέρος του ̟οσού της εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας.

3.

Για την καταβολή της υ̟όψη εγγύησης δεν α̟αιτείται καµία
εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση της υ̟έρ ης η ̟αρούσα εγγύηση
εταιρείας ούτε θα ληφθεί υ̟όψη ο̟οιαδή̟οτε τυχόν ένσταση ή
ε̟ιφύλαξη ή ̟ροσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε
αίτηµα τη µη κατά̟τωση της εγγυητικής ε̟ιστολής ή τη θέση αυτής υ̟ό
δικαστική µεσεγγύηση.

4.

Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υ̟όψη εγγύησή µας θα ̟αραµείνει σε
̟λήρη ισχύ µέχρι να ε̟ιστραφεί σ’εµάς η ̟αρούσα εγγυητική ε̟ιστολή.
Μέχρι τότε, θα ̟αραµείνουµε υ̟εύθυνοι για την άµεση καταβολή σ’εσάς
του ̟οσού της εγγύησης.

5.

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ανακύψει διαφωνία ως ̟ρος την εγγύηση αυτή η τις
σχετικές ̟ληρωµές, η διαφορά θα ε̟ιλύεται στα καθ’ ύλη αρµόδια
δικαστήρια των Αθηνών.

Βεβαιούµε ε̟ίσης ότι, µε την έκδοση της ̟αρούσας εγγυητικής ε̟ιστολής, δεν
υφίσταται ̟αράβαση των διατάξεων ̟ου αφορούν το καθορισµό ανώτατου
ορίου για την έκδοση εγγυητικών ε̟ιστολών α̟ό την Τρά̟εζα µας
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1.
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, χωρίς να ̟εριορίζονται οι
ευθύνες και υ̟οχρεώσεις του σύµφωνα µε τη Σύµβαση, οφείλει να ασφαλίσει
̟ροσω̟ικό, µηχανήµατα, υλικά, και τρίτους, µε δικές του δα̟άνες, µε βάση τις
διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας και του ̟αρόντος άρθρου. Η ε̟ιλεχθησοµένη
α̟ό τον Ανάδοχο ασφαλιστική εταιρεία θα ̟ρέ̟ει να δύναται να ασφαλίζει
̟αρεµφερή έργα σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις. Ο Ανάδοχος ̟ρέ̟ει να
̟αραδώσει σχέδιο του ασφαλιστηρίου συµβολαίου ̟έντε ηµέρες τουλάχιστον ̟ριν
την υ̟ογραφή της Σύµβασης, σε διαφορετική ̟ερί̟τωση, καθώς και όταν το
ασφαλιστήριο δεν είναι σύµφωνο µε τα ̟αρακάτω, η ΣΤΑΣΥ δικαιούται να αρνηθεί
την υ̟ογραφή της.
1.1 Ασφάλιση ̟ροσω̟ικού
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να έχει ασφαλίσει στο ΙΚΑ και τα λοι̟ά ασφαλιστικά
ταµεία ή οργανισµούς κύριας ή/και ε̟ικουρικής ασφάλισης όλο το ̟ροσω̟ικό ̟ου
θα α̟ασχολεί για το Έργο ο ίδιος ή οι υ̟εργολάβοι του ανάλογα µε την ειδικότητα
και σύµφωνα µε τις διατάξεις ̟ερί ΙΚΑ ή των λοι̟ών ασφαλιστικών ταµείων ή
οργανισµών.
1.2 Ασφάλιση µηχανηµάτων
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να έχει ασφαλίσει σε ασφαλιστική εταιρεία τα
αυτοκίνητα και τα µεταφορικά µέσα εν γένει ̟ου χρησιµο̟οιούνται στην εκτέλεση
των εργασιών της σύµβασης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για σωµατικές
βλάβες, υλικές ζηµίες. ∆ιευκρινίζεται ότι σε ουδεµία ̟ερί̟τωση, ούτε σε ̟ερί̟τωση
ανωτέρας βίας ή ατυχήµατος, ο Ανάδοχος δικαιούται να διεκδικήσει α̟ό την
ΣΤΑΣΥ α̟οζηµίωση για τυχόν ζηµία ή ολική α̟ώλεια µηχανήµατος.
1.3 Ασφάλιση αστικής & ε̟αγγελµατικής ευθύνης α̟έναντι σε Τρίτους
1.3.1 Αντικείµενο της ασφάλισης αυτής είναι η κάλυψη της αστικής &
ε̟αγγελµατικής ευθύνης του Αναδόχου έναντι τρίτων και η ασφαλιστική εταιρεία
υ̟οχρεούται να καταβάλει α̟οζηµιώσεις σε τρίτους για: σωµατικές βλάβες, ψυχική
οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικές ζηµιές, θετικές ή α̟ορρέουσες α̟ό θετικές, σε
̟ράγµατα ακίνητα ή κινητά, ̟ου ̟ροξενούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης
εξ αιτίας ή εξ αφορµής αυτής.
Ρητά συµφωνείται ότι ̟ρέ̟ει να αναφέρεται στο ασφαλιστήριο ότι στην έννοια των
τρίτων ̟εριλαµβάνονται
Α) οι Υλικές Ζηµιές (συµ̟εριλαµβανοµένων των α̟ωλειών) στα ̟εριουσιακά
στοιχεία της ΣΤΑΣΥ ̟ου βρίσκονται υ̟ό την φύλαξη και τον έλεγχο του
ασφαλισµένου και
Β) Σωµατικές Βλάβες των ατόµων ̟ου βρίσκονται είτε υ̟ό την άµεση ̟ροστασία
του ασφαλισµένου είτε εντός των κτιρίων ̟ου φυλάει ή ̟ροστατεύει ο
ασφαλισµένος.
1.3.2 Τα όρια α̟οζηµίωσης του ασφαλιστηρίου συµβολαίου αστικής ευθύνης έναντι
τρίτων είναι κατά ̟εριστατικό τα ακόλουθα :
α.
̟ράγµατα τρίτων, ανεξάρτητα α̟ό τον αριθµό των τυχόν ζηµιωθέντων
τρίτων: διακόσιες ̟ενήντα χιλιάδες Ευρώ (250.000,00 €).
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β.
Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων, κατ’ άτοµο και ατύχηµα: τετρακόσιες
χιλιάδες Ευρώ (400.000,00 €).
γ.
Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων µετά α̟ό οµαδικό ατύχηµα,
ανεξάρτητα α̟ό τον αριθµό των ̟αθόντων: ένα εκατοµµύριο Ευρώ 1.000.000 €
δ.
Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια της ασφάλειας ένα
εκατοµµύριο Ευρώ (1.000.000,00 €).
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να ζητήσει α̟ό την ασφαλιστική του εταιρεία να
συµ̟εριληφθεί στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο ο εξής ειδικός όρος:
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου συντρέξει ασφαλισµένος κίνδυνος, η ασφαλιστική εταιρεία του
Αναδόχου θα ενηµερώνει εγγράφως τη ΣΤΑΣΥ κατά την αναγγελία της
ασφαλιστικής ̟ερί̟τωσης.
Η ΣΤΑΣΥ υ̟ό την ιδιότητά της ως συνασφαλιζόµενη, διατηρεί το δικαίωµα να
ενηµερώνεται για την έκβαση της υ̟όθεσης καθ όλη τη διάρκεια αυτής και µέχρι
την οριστική ε̟ίλυσή της. Πριν την καταβολή α̟οζηµίωσης τρίτου ̟ου αφορά
υ̟αιτιότητα της ΣΤΑΣΥ και µόνο τότε, η ασφαλιστική εταιρεία θα ̟ρέ̟ει να έχει
λάβει ̟ροηγουµένως την έγγραφη για το σκο̟ό αυτό συγκατάθεση της ΣΤΑΣΥ.
Συµφωνείται ότι ο̟οιοδή̟οτε ̟οσό δεν έχει ασφαλισθεί ή δεν ανακτηθεί δυνάµει
του ̟ιο ̟άνω ασφαλιστηρίου καλύ̟τεται α̟ό τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τις ευθύνες
του κατά τη Σύµβαση.
1.3.3 Στο ασφαλιστήριο ̟εριλαµβάνονται και οι εξής ειδικοί όροι:
Η ΣΤΑΣΥ, το εν γένει ̟ροσω̟ικό της, οι τυχόν σύµβουλοί της και το ̟ροσω̟ικό
τους θεωρούνται τρίτα ̟ρόσω̟α, σύµφωνα µε τους όρους και τις εξαιρέσεις της
διασταυρούµενης ευθύνης έναντι αλλήλων (cross liability).
Η ΣΤΑΣΥ θα είναι συνασφαλιζόµενη.
Α.
Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια δεν δύνανται να ακυρωθούν, τρο̟ο̟οιηθούν ή
λήξουν χωρίς τη γρα̟τή ειδο̟οίηση διορίας εξήντα (60) ηµερών, µε συστηµένη
ε̟ιστολή α̟ό την ασφαλιστική εταιρεία τόσο ̟ρος τον Ανάδοχο, όσο και ̟ρος την
ΣΤΑΣΥ.
Β.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου συντρέξει ̟ερί̟τωση ασφαλισµένου κινδύνου ο Ανάδοχος
µεταβιβάζει και εκχωρεί στην ΣΤΑΣΥ εξ αρχής τα ̟οσά των α̟αιτήσεών του α̟ό το
ασφαλιστήριο συµβόλαιο. Τα ̟οσά αυτά θα καταβάλλονται α̟’ ευθείας στην
ΣΤΑΣΥ ύστερα α̟ό σχετική αίτησή της χωρίς να χρειάζεται έγγραφη συναίνεση ή
άλλη ενέργεια του Αναδόχου κατά την ̟ερί̟τωση ̟ου η ΣΤΑΣΥ ΑΕ έχει υ̟οστεί
ζηµία µε ευθύνη του Αναδόχου.
Γ.
Σε ̟ερί̟τωση ολικής ή µερικής διακο̟ής των εργασιών α̟ό υ̟αιτιότητα του
Αναδόχου, το Έργο, σε ο̟οιαδή̟οτε φάση και αν βρίσκεται, µ̟ορεί να ασφαλισθεί
έναντι όλων των ενδεχοµένων κινδύνων α̟ό την ΣΤΑΣΥ και τα έξοδα της
ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Η ΣΤΑΣΥ, στην ο̟οία και θα υ̟οβληθούν για έγκριση όλα τα αναφερόµενα στο
̟αρόν άρθρο ασφαλιστήρια συµβόλαια, έχει ε̟ίσης τη διακριτική ευχέρεια
έγκρισης των ασφαλιστικών εταιρειών ̟ου θα ε̟ιλέξει ο Ανάδοχος για την κάλυψη
των σχετικών συµβατικών του υ̟οχρεώσεων.
Κατά τη σύναψη των εν λόγω ασφαλίσεων ο Ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει να λάβει υ̟όψη
του τις διατάξεις των Νόµων, ∆ιαταγµάτων, Κανονισµών κλ̟. Και να
συµµορφώνεται µε αυτούς ̟ου ισχύουν εκάστοτε και έχουν εφαρµογή στην
Ελλάδα.
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Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους των ασφαλιστηρίων και να
α̟οζηµιώνει την ΣΤΑΣΥ έναντι όλων των α̟ωλειών και α̟αιτήσεων ̟ου τυχόν θα
̟ροέλθουν α̟ό ̟αράλειψη του Αναδόχου να συµµορφωθεί ή να τηρήσει τους
όρους των ασφαλιστηρίων. Οι ̟αρεχόµενες ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονοµικοί
και ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσεις, α̟αλλαγές κλ̟. Υ̟όκεινται σε κάθε ̟ερί̟τωση
στην τελική έγκριση της ΣΤΑΣΥ.
Οι ̟αρα̟άνω ασφαλίσεις δεν α̟αλλάσσουν ή ̟εριορίζουν κατά κανένα τρό̟ο τις
υ̟οχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τη Σύµβαση, ιδιαίτερα
σε ότι αφορά τις ̟ροβλε̟όµενες α̟ό τα σχετικά ασφαλιστήρια εξαιρέσεις,
α̟αλλαγές, ειδικούς όρους, ̟ρου̟οθέσεις κλ̟. Ο Ανάδοχος ̟αραµένει
α̟οκλειστικά υ̟εύθυνος για ̟ράξεις ή ̟αραλείψεις του όσον αφορά στην
α̟οκατάσταση σωµατικών βλάβων και υλικών ζηµιών σύµφωνα µε το 1.3.1. της
̟αρούσης και ̟έραν α̟ό τα ̟οσά κάλυψης των ̟ιο ̟άνω ασφαλιστηρίων.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η ασφαλιστική εταιρεία µε την ο̟οία ο Ανάδοχος συνοµολόγησε
τις ̟αρα̟άνω ασφαλίσεις, ̟αραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (µερικά ή ολικά)
ο̟οιαδή̟οτε ζηµία ή βλάβη για ο̟οιονδή̟οτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την
α̟οκλειστική ευθύνη για την α̟οκατάσταση της µη εξοφληµένης ζηµίας ή βλάβης
σύµφωνα µε τους όρους της ̟αρούσας Σύµβασης και η ΣΤΑΣΥ δικαιούται να
̟αρακρατήσει α̟ό το λαβείν του Αναδόχου ή α̟ό εγγύησή του ο̟οιασδή̟οτε
φύσης τα ̟οσά ̟ου κατά την κρίση του α̟αιτούνται για την α̟οκατάσταση της εν
λόγω ζηµίας ή βλάβης.
Η ΣΤΑΣΥ ε̟ιφυλάσσει εις αυτήν το δικαίωµα να ̟αρακρατεί α̟ό το λαβείν του
Αναδόχου κάθε ̟οσό ή να κατα̟ί̟τει ανάλογο ̟οσό α̟ό την εγγυητική ε̟ιστολή
καλής εκτέλεσης ̟ου δεν θα είναι δυνατό να εισ̟ραχθεί α̟ό την ασφαλιστική
εταιρεία λόγω εξαιρέσεων, α̟αλλαγών, ειδικών όρων, ̟ρου̟οθέσεων κλ̟.
Σύµφωνα µε τους όρους των εν λόγω ασφαλιστηρίων συµβολαίων.
2. ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ έχει την α̟οκλειστική Ποινική και Αστική ευθύνη για ̟ράξεις ή
̟αραλείψεις του όσον αφορά ενδεικτικά και όχι ̟εριοριστικά στην α̟οκατάσταση
σωµατικών βλάβων και υλικών ζηµιών σύµφωνα µε το 1.3.1. της ̟αρούσης
συµ̟εριλαµβανοµένων και των υ̟εργολάβων του ή της ΣΤΑΣΥ και του
̟ροσω̟ικού της ή σε οιονδή̟οτε τρίτο και α̟ό οιονδή̟οτε λόγο ή αιτία και αν
̟ροέρχονται, έστω και αν οφείλονται σε τυχαία γεγονότα ή ανωτέρα βία ή α̟ειρία
ή αµέλεια κ.λ̟. του Αναδόχου ή τρίτων τους ο̟οίους ήθελε χρησιµο̟οιήσει για την
εκτέλεση των εργασιών, της ΣΤΑΣΥ α̟αλλασσόµενης α̟ό οιαδή̟οτε ευθύνη α̟ό
αυτήν την αιτία ή για ο̟οιαδή̟οτε άλλη αιτία ̟ου δεν κατονοµάζεται ειδικά. Οι
υ̟οχρεώσεις αυτές του Αναδόχου, θα ισχύουν ακόµη και στην ̟ερί̟τωση
συντρέχουσας υ̟αιτιότητας της ΣΤΑΣΥ και των υ̟ό αυτής ̟ροστηθέντων
̟ροσώ̟ων αλλά σε καµία ̟ερί̟τωση δεν θα ισχύουν για ευθύνες ̟ου ̟ροκλήθηκαν
α̟ό δόλια ενέργεια της ΣΤΑΣΥ και των υ̟ό αυτής ̟ροστηθέντων.
Ε̟ι̟λέον ο Ανάδοχος είναι α̟οκλειστικά υ̟εύθυνος και υ̟όλογος για τις ̟άσης
φύσης ενδεχόµενες διεκδικήσεις, αξιώσεις κ.λ̟. οι ο̟οίες θα εγερθούν εναντίον του
για ο̟οιαδή̟οτε α̟ό τις ̟αρα̟άνω αιτίες και ̟ου θα ̟ροέρχονται είτε α̟ό το
̟ροσω̟ικό του, είτε α̟ό τρίτους, είτε α̟ό ̟ροµηθευτές, είτε α̟ό το ∆ηµόσιο, είτε
α̟ό Νοµικά Πρόσω̟α Ιδιωτικού ή ∆ηµοσίου ∆ικαίου, είτε α̟ό Οργανισµούς, είτε
α̟ό Ταµεία, είτε α̟ό οιονδή̟οτε ̟ου δεν κατονοµάζεται ειδικά.
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Το γεγονός ότι η ΣΤΑΣΥ ε̟ιβλέ̟ει το Έργο δεν α̟αλλάσσει τον Ανάδοχο α̟ό
ο̟οιαδή̟οτε ευθύνη, ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό τις συµβατικές του υ̟οχρεώσεις και την
υ̟άρχουσα νοµοθεσία.
Σε ̟ερί̟τωση χρησιµο̟οίησης υ̟εργολάβων για την εκτέλεση εργασιών, ο
Ανάδοχος ̟αραµένει µόνος και α̟οκλειστικά υ̟εύθυνος για την ασφαλή εκτέλεση
αυτών των εργασιών.
Ο Ανάδοχος ρητά δηλώνει ότι η ΣΤΑΣΥ ουδεµία ευθύνη α̟ό τις ̟αρα̟άνω αιτίες
έχει. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου κινηθεί ο̟οιαδή̟οτε διαδικασία σε βάρος της ΣΤΑΣΥ α̟ό
τις ̟αρα̟άνω αιτίες, ο Ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να αναλάβει την διεξαγωγή
και την υ̟οστήριξη των υ̟οθέσεων α̟αλλάσσοντας α̟ό τη σχετική ευθύνη την
ΣΤΑΣΥ και ευθυνόµενος α̟έναντί της για κάθε δα̟άνη ή α̟αίτηση υ̟οχρεωθεί να
καταβάλλει αυτή για τις ̟αρα̟άνω αιτίες.

Τ∆-003-18

Π(ΙII)--4 /4

ΑΔΑ: ΨΥΥΗΟΡΛΟ-ΦΝΝ

18PROC002768582 2018-03-07

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ∆-003/18

ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (IV)
ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ΑΔΑ: ΨΥΥΗΟΡΛΟ-ΦΝΝ

18PROC002768582 2018-03-07
ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.
2.
3.
4.

ΣΚΟΠΟΣ .............................................................................................................................. 3
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ............................................................................................................................ 3
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ..................................................................................................................... 3
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ................................................................................ 3
4.1
Χρήση της Ελληνικής Γλώσσας ...................................................................................... 3
4.2

Πολιτική Ασφάλειας του Αναδόχου .............................................................................. 4

4.3

Συµµόρφωση µε τη Νοµοθεσία...................................................................................... 4

4.4

Υ̟εργολάβιση Εργασιών .............................................................................................. 4

4.5

Α̟αγόρευση Κα̟νίσµατος............................................................................................ 5

4.6

∆ιορισµός Εκ̟ροσώ̟ου και Γνωστο̟οίηση του Προσω̟ικού του Αναδόχου ................ 5

4.7

Εκ̟αίδευση και Προσόντα του Προσω̟ικού του Αναδόχου ......................................... 5

4.8

Ταυτότητες Προσω̟ικού του Αναδόχου ....................................................................... 5

4.9

∆ιακο̟ή Εργασιών για Λόγους Ασφάλειας ................................................................... 7

4.10

Ορισµός Υ̟ευθύνου Περιοχής Εργασιών ...................................................................... 7

4.11

Πρόσβαση στο Σιδηροδροµικό ∆ίκτυο .......................................................................... 8

4.12

Α̟οµάκρυνση Προσω̟ικού του Αναδόχου .................................................................. 8

4.13

Παρατεταµένη ∆ιάρκεια Υ̟ερωριών και Βαρδιών ........................................................ 8

4.14

Εντολές Ασφάλειας ....................................................................................................... 9

4.15

Φάρµακα και Οινο̟νευµατώδεις Ουσίες ....................................................................... 9

4.16

Χρήση Ραδιοφώνων, Ηλεκτρικού Εξο̟λισµού ή Κινητών Τηλεφώνων .......................... 9

4.17

Προστασία της Ιδιοκτησίας και του Εξο̟λισµού της ΣΤΑΣΥ......................................... 9

4.18

Α̟οθήκευση Υλικών του Αναδόχου στις Εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ ............................ 9

4.19

Ενηµέρωση ε̟ί των Κινδύνων και ∆ιαδικασίες Εκκένωσης ........................................... 9

4.20

Καταγραφή και Αναφορά Περιστατικών .................................................................... 10

4.21

Παροχή Πρώτων Βοηθειών ......................................................................................... 11

4.22

Κατάσταση Υγείας Προσω̟ικού Αναδόχου ................................................................ 11

4.23

Ε̟ικίνδυνες Ουσίες και Κατεργασίες .......................................................................... 11

4.24

Α̟οθήκευση και Χρήση Φιαλών Αερίου, Εύφλεκτων, Πτητικών και Καύσιµων Υλών . 11

4.25

∆ηµιουργία Κα̟νού, Αναθυµιάσεων και Σκόνης........................................................ 12

4.26

Θόρυβος...................................................................................................................... 12

4.27

Ε̟ιθεώρηση Χώρων Εργασίας ..................................................................................... 12

4.28

Μεταφορά Φορτίων σε Ανελκυστήρες και Κυλιόµενες Κλίµακες ................................. 12

4.29

Χρήση Ανακλαστικών Γιλέκων.................................................................................... 13

4.30

Ατοµικός Προστατευτικός Εξο̟λισµός ........................................................................ 13

Τ∆-003-18

Π(IV)-1/16

ΑΔΑ: ΨΥΥΗΟΡΛΟ-ΦΝΝ

18PROC002768582 2018-03-07
ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

4.31

Φροντίδα του Χώρου ................................................................................................... 13

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Συνηµµένο 1, Υ̟οχρεωτική Εκ̟αίδευση της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. σε Θέµατα Ασφάλειας

Τ∆-003-18

Π(IV)-2/16

ΑΔΑ: ΨΥΥΗΟΡΛΟ-ΦΝΝ

18PROC002768582 2018-03-07

1.
ΣΚΟΠΟΣ
Ο σκο̟ός των Όρων Ασφάλειας είναι να καθορίσει στον Ανάδοχο συµβάσεων
έργου ̟ου ̟ροσφέρει υ̟ηρεσίες στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ, τα ̟ρόσθετα µέτρα
ασφαλείας (̟έραν των ελάχιστων ̟ου καθορίζονται α̟ό την εκάστοτε ισχύουσα
Ελληνική και Ευρω̟αϊκή Νοµοθεσία) τα ο̟οία ̟ρέ̟ει να λαµβάνονται κατά την
εκτέλεση των εργασιών τους, ̟ροκειµένου να διασφαλιστούν οι ε̟ιβάτες, το
̟ροσω̟ικό και τα ̟εριουσιακά στοιχεία της ΣΤΑΣΥ, καθώς ε̟ίσης το ̟ροσω̟ικό
και τα ̟εριουσιακά στοιχεία του Αναδόχου.
2.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι Όροι Ασφάλειας α̟οτελούν µέρος της Σύµβασης.

Οι Όροι αυτοί ε̟ιτρέ̟ουν στον Ανάδοχο την εφαρµογή των α̟αιτήσεων του
Βιβλίου Κανονισµών της ΣΤΑΣΥ και των ∆ιαδικασιών εκείνων ̟ου σχετίζονται µε
το αντικείµενο της Σύµβασης.
3.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Α̟οτελεί α̟οκλειστική ευθύνη του Αναδόχου, και ̟ριν α̟ό την έναρξη
ο̟οιασδή̟οτε εργασίας, να ενηµερώνει και το σύνολο του ̟ροσω̟ικού του σχετικά
µε την εφαρµογή των όρων ̟ου καθορίζονται σε αυτό το τεύχος, στο Βιβλίο
Κανονισµών της ΣΤΑΣΥ, καθώς και στις σχετικές ∆ιαδικασίες, οι ο̟οίες ̟ρέ̟ει να
εφαρµοστούν για την ικανο̟οίηση των Συµβατικών του Υ̟οχρεώσεων.
Ο Ανάδοχος αµέσως µετά την ανάθεση του έργου και ̟ριν την ανάληψη των
καθηκόντων του υ̟οχρεούται να συντάξει κατάσταση µε ̟λήρη στοιχεία για κάθε
εργαζόµενο του και να υ̟οβάλλει στην ΣΤΑΣΥ αίτηµα εκ̟αίδευσης. Η κατάσταση
θα ̟εριέχει το όνοµα, ε̟ίθετο, Α.∆.Τ ή άλλου ισοδύναµου εγγράφου) και θα
συνοδεύεται µε Ιατρική γνωµάτευση ̟ου θα βεβαιώνει την καλή του υγεία. Για
Εργαζόµενους ̟ου αντικαθίστανται το αίτηµα και η διαδικασία της εκ̟αίδευσης
̟ρέ̟ει να ε̟αναλαµβάνεται. Η εκ̟αίδευση, η ̟ιστο̟οίηση, η έκδοση και ανανέωση
των ̟ιστο̟οιητικών είναι ευθύνη της ΣΤΑΣΥ. Η εκ̟αίδευση της ΣΤΑΣΥ γίνεται
σύµφωνα µε τους Κανονισµούς και τις ∆ιαδικασίες ̟ου αφορούν την λειτουργία
του Μετρό, σε Θέµατα Ασφάλειας Τροχιάς και στην αντιµετώ̟ιση καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ.
Ε̟ίσης, α̟οτελεί α̟οκλειστική του ευθύνη η εξασφάλιση της εφαρµογής των
ανωτέρω α̟ό το ̟ροσω̟ικό ̟ου α̟ασχολεί έµµεσα ή άµεσα, καθώς και α̟ό το
̟ροσω̟ικό των υ̟εργολάβων ̟ου τυχόν χρησιµο̟οιεί.
Ο ορισµός και τυχόν ε̟εξηγήσεις των όρων ̟ου χρησιµο̟οιούνται στο ̟αρόν
κείµενο, ̟εριλαµβάνονται στο Βιβλίο Κανονισµών της ΣΤΑΣΥ.
4.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

4.1

Χρήση της Ελληνικής Γλώσσας

Όλα τα άτοµα ̟ου α̟ασχολούνται α̟ό τον Ανάδοχο, για την ικανο̟οίηση των
Συµβατικών του Υ̟οχρεώσεων, στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ ̟ρέ̟ει να είναι σε
θέση να διαβάζουν, να γράφουν και να συνοµιλούν στην Ελληνική γλώσσα σε
τέτοιο ε̟ί̟εδο, ώστε να µ̟ορούν να εκτελούν την εργασία τους µε ασφάλεια. Αυτή
η ικανότητά τους ̟ρέ̟ει να ̟ιστο̟οιείται α̟ό τον Ανάδοχο.
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4.2

Πολιτική Ασφάλειας του Αναδόχου

Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να διαθέτει και να υ̟οβάλει για έγκριση στην ΣΤΑΣΥ,
κάθε φορά ̟ου τρο̟ο̟οιεί, τα ̟αρακάτω κείµενα:
Πολιτική Υγιεινής και Ασφάλειας.
Περιγραφή των Οργανωτικών ∆οµών και των Σχεδίων Ενεργειών µε τα
ο̟οία διαχειρίζεται τα θέµατα Ασφάλειας, µε ιδιαίτερη αναφορά στις
δραστηριότητες οι ο̟οίες α̟ορρέουν α̟ό τις συµβατικές του υ̟οχρεώσεις.
4.3

Συµµόρφωση µε τη Νοµοθεσία

Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται για την ικανο̟οίηση των Συµβατικών του Υ̟οχρεώσεων
να τηρεί και να εφαρµόζει όλες τις διατάξεις, Αστυνοµικές, ∆ιοικητικές,
Πυροσβεστικές, Εργατικής Νοµοθεσίας, Ταµείων και Οργανισµών Κυρίας και
Ε̟ικουρικής Ασφάλισης κλ̟., καθώς και τις διατάξεις ̟ερί ωραρίου εργασίας, των
όρων υγιεινής και ασφάλειας και γενικά όλες τις διατάξεις της κείµενης
Νοµοθεσίας.
Κατά τη διάρκεια της Σύµβασης, ο Ανάδοχος θα ̟αρέχει τις υ̟ηρεσίες του στην
Εταιρεία χρησιµο̟οιώντας µεθόδους και ̟ρακτικές ̟ου εξασφαλίζουν συνθήκες
υγιεινής και ασφάλειας για το ε̟ιβατικό κοινό, το ̟ροσω̟ικό του, το ̟ροσω̟ικό
της ΣΤΑΣΥ, το ̟ροσω̟ικό άλλων εργολάβων και γενικότερα για όσους
ε̟ηρεάζονται α̟ό τις δραστηριότητές του.
Ο Ανάδοχος οφείλει να α̟οδεικνύει στην Εταιρεία ότι ̟ραγµατο̟οιεί Αξιολόγηση
Κινδύνων, όσον αφορά τις εργασίες ̟ου ̟ραγµατο̟οιεί.
Με την Αξιολόγηση των Κινδύνων υ̟οχρεούται να ̟ροσδιορίζει τις ενέργειες µε τις
ο̟οίες ελαχιστο̟οιεί τους ιδιαίτερους κινδύνους ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό την
λειτουργία του υ̟όγειου ηλεκτρικού σιδηροδρόµου ό̟ως κινούµενοι συρµοί,
εκτεθειµένες ηλεκτροφόρες τροχιές και εργασία σε υ̟όγειες εγκαταστάσεις.
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να λαµβάνει τα µέτρα ̟ερί Ασφάλειας ̟ου
̟ροβλέ̟ονται α̟ό την ισχύουσα Νοµοθεσία, τους Κανονισµούς της Εταιρείας
καθώς και τις σύγχρονες τεχνικές και ε̟ιστηµονικές µεθόδους.
Ο Ανάδοχος οφείλει, για την ικανο̟οίηση των Συµβατικών του Υ̟οχρεώσεων
σύµφωνα µε όλους τους κανόνες της ε̟ιστήµης και της τέχνης να διαθέτει και
δηλώνει ότι διαθέτει το κατάλληλα εκ̟αιδευµένο, ειδικευµένο, ικανό, µε τα
αρµόζοντα ̟ροσόντα και εφοδιασµένο µε τις α̟αιτούµενες άδειες και δι̟λώµατα
̟ροσω̟ικό, καθώς ε̟ίσης να εφοδιαστεί µε όλες τις ̟ροβλε̟όµενες α̟ό την
Νοµοθεσία άδειες, έγγραφα, ̟ιστο̟οιητικά και λοι̟ά δικαιολογητικά ̟ου
α̟αιτούνται για τον εξο̟λισµό ̟ου χρησιµο̟οιεί.
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να διασφαλίζει την ̟ραγµατο̟οίηση των Συµβατικών
Εργασιών σε συµµόρφωση µε το σύνολο των κανόνων ̟ου ̟εριλαµβάνονται στο
Βιβλίο Κανονισµών της Εταιρείας (αντίγραφο του ο̟οίου θα του α̟οδοθεί µε την
υ̟ογραφή της Σύµβασης και το ο̟οίο οφείλει να διατηρεί ̟άντοτε ενηµερωµένο),
των ∆ιαδικασιών και των Οδηγιών της Εταιρείας.
4.4

Υ̟εργολάβιση Εργασιών

Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να διασφαλίζει ότι οι όροι και οι διατάξεις ο̟οιασδή̟οτε
σύµβασης Υ̟εργολαβίας συνοµολογεί µε τρίτους και µε βάσει την ο̟οία
̟ροσω̟ικό του Υ̟εργολάβου δραστηριο̟οιείται στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ, θα
̟εριλαµβάνει την α̟αίτηση για συµµόρφωση του Υ̟εργολάβου ̟ρος τους
̟αρόντες Όρους.
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Η υ̟εργολαβική ανάθεση ο̟οιασδή̟οτε εργασίας ή τµήµατος εργασίας δεν
α̟αλλάσσει τον Ανάδοχο α̟ό τις ευθύνες του αναφορικά µε την υγιεινή, την
ασφάλεια, και την εκ̟αίδευση – ̟ιστο̟οίηση α̟ό την ΣΤΑΣΥ του ̟ροσω̟ικού του
Υ̟εργολάβου.
4.5

Α̟αγόρευση Κα̟νίσµατος

Α̟αγορεύεται αυστηρά το κά̟νισµα στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ, Ο Ανάδοχος
υ̟οχρεούται να εξασφαλίζει ότι το ̟ροσω̟ικό του, συµ̟εριλαµβανοµένου του
̟ροσω̟ικού του Υ̟εργολάβου, συµµορφώνεται ̟ρος την ̟αρα̟άνω α̟αίτηση. Τα
άτοµα ̟ου δεν συµµορφώνονται στις ανωτέρω α̟αγορεύσεις θα α̟οµακρύνονται
άµεσα α̟ό τις εγκαταστάσεις.
Η γνωστο̟οίηση της α̟αίτησης αυτής στο ̟ροσω̟ικό του και στο ̟ροσω̟ικό των
Υ̟εργολάβων του, ̟ρέ̟ει να αναφέρεται στο Σχέδιο Ασφάλειας του Αναδόχου.
4.6

∆ιορισµός Εκ̟ροσώ̟ου και Γνωστο̟οίηση του Προσω̟ικού του Αναδόχου

Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να διορίσει Εκ̟ρόσω̟ό του, ο ο̟οίος θα είναι υ̟εύθυνος
για την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας στους χώρους εργασίας και να
γνωστο̟οιήσει στην ΣΤΑΣΥ το ονοµατε̟ώνυµό του, ένα τηλέφωνο ε̟ικοινωνίας
µαζί του, καθώς και τον ανα̟ληρωτή του σε ̟ερί̟τωση α̟ουσίας του. Ο
Ανα̟ληρωτής ̟ρέ̟ει να διαθέτει όλα τα α̟αιτούµενα ̟ροσόντα, ̟ροκειµένου να
αντικαθιστά τον Εκ̟ρόσω̟ο.
Εφόσον α̟αιτείται α̟ό τον Ανάδοχο για την ικανο̟οίηση των συµβατικών του
υ̟οχρεώσεων, ̟αροχή υ̟ηρεσιών ̟ου υ̟ερβαίνουν τις 800 εργατοώρες ετησίως, ο
Εκ̟ρόσω̟ός του για θέµατα Υγιεινής και Ασφαλείας θα ̟ρέ̟ει να ̟ληρεί τις
̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου ε̟ιβάλλει η ισχύουσα Νοµοθεσία για τους Τεχνικούς Ασφαλείας
και ο ο̟οίος θα ̟ρέ̟ει µε έγγραφη δήλωσή του να α̟οδέχεται τον διορισµό αυτό,
µαζί µε όλες τις ευθύνες ̟ου α̟ορρέουν α̟ό την α̟οδοχή αυτή. Ο διορισµός του
θα κοινο̟οιείται στην Ε̟ιθεώρηση Εργασίας µε µέριµνα του Αναδόχου ό̟ως ορίζει
η ισχύουσα Νοµοθεσία.
Πριν α̟ό την έναρξη εργασιών στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ, ο Ανάδοχος
υ̟οχρεούται να γνωστο̟οιεί σε αυτήν το ονοµατε̟ώνυµο των µελών του
̟ροσω̟ικού του, συµ̟εριλαµβανοµένων του ̟ροσω̟ικού τυχόν Υ̟εργολάβου,
καθώς και την φύση των εργασιών ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθούν.
Στις ̟ερι̟τώσεις ό̟ου α̟αιτείται να α̟ασχοληθεί ̟ρόσθετο ̟ροσω̟ικό µετά την
έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να υ̟οβάλει ̟ρόσθετο κατάλογο
µε τα ονοµατε̟ώνυµα του ε̟ι̟λέον ̟ροσω̟ικού, ̟ροτού αυτό ξεκινήσει να
εργάζεται. Στα άτοµα τα ο̟οία δεν θα ̟εριλαµβάνονται στον κατάλογο και δεν θα
έχουν στην κατοχή τους τις ο̟οιεσδή̟οτε α̟αιτούµενες άδειες, δεν θα τους
ε̟ιτρέ̟εται η είσοδος στις εγκαταστάσεις.
4.7

Εκ̟αίδευση και Προσόντα του Προσω̟ικού του Αναδόχου

Ο Ανάδοχος οφείλει, για την ικανο̟οίηση των Συµβατικών του Υ̟οχρεώσεων και
ανάλογα µε τα καθήκοντα τα ο̟οία αναθέτει σε αυτό, να διαθέτει κατάλληλα
εκ̟αιδευµένο, ικανό και µε τα αρµόζοντα ̟ροσόντα ̟ροσω̟ικό.
Η εκ̟αίδευση και τα ̟ροσόντα του ̟ροσω̟ικού ̟ρέ̟ει να είναι σε συµφωνία µε
την Πολιτική Υγιεινής και Ασφάλειας του Αναδόχου, καθώς και τις τυχόν ειδικές
α̟αιτήσεις ̟ου καθορίζονται α̟ό την Σύµβαση. Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να
α̟οδεικνύει τα ̟ροσόντα και το ε̟ί̟εδο εκ̟αίδευσης του ̟ροσω̟ικού του,
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην Σύµβαση.
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Το ̟ροσω̟ικό του Αναδόχου το ο̟οίο θα εργασθεί στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ
οφείλει να έχει υ̟οστεί την Υ̟οχρεωτική Εκ̟αίδευση της ΣΤΑΣΥ σε Κανονισµούς
και ∆ιαδικασίες ̟ου αφορούν την λειτουργία του συστήµατος, σε Θέµατα
Ασφάλειας Τροχιάς και στην αντιµετώ̟ιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στο
∆ίκτυο του Μετρό. Εφιστάται η ̟ροσοχή του Αναδόχου στο Συνηµµένο 3, το ο̟οίο
̟εριγράφει τις α̟αιτήσεις της εκ̟αίδευσης αυτής. Ο αριθµός των ατόµων α̟ό το
̟ροσω̟ικό του Αναδόχου καθώς και τα ̟ρογράµµατα εκ̟αίδευσης ̟ου θα
̟ρέ̟ει να ̟αρακολουθήσουν θα καθοριστούν ̟ριν την υ̟ογραφή της σύµβασης.
Η ΣΤΑΣΥ ̟αρέχει τη συγκεκριµένη εκ̟αίδευση στον Ανάδοχο µε κόστος ̟ενήντα
(50,00) Ευρώ ανά άτοµο και ανά ηµέρα. Η χρονική διάρκεια ισχύος της ληφθείσας
εκ̟αίδευσης ̟αύει ισχύουσα µε τη λήξη της σύµβασης του κατά ̟ερί̟τωση
Αναδόχου, ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας αυτής, η δε µέγιστη χρονική διάρκειά
της, σε ̟ερί̟τωση µακροχρόνιων ή ε̟αναλαµβανοµένων µε τον ίδιο Ανάδοχο,
συµβάσεων, ανέρχεται στα κατά τα οριζόµενα α̟ό τις διαδικασίες της Εταιρείας,
αναλόγως του ε̟ι̟έδου ̟ιστο̟οίησης, τα ο̟οία και είναι:
•
Ενηµερωµένος ε̟ί Θεµάτων Τροχιάς, χωρίς ηµεροµηνία λήξης.
•
Πιστο̟οιηµένος για Εργασίες Ε̟ί ή Πλησίον της Τροχιάς, µε ισχύ δύο (2) ετών.
Το ̟ροσω̟ικό του Ανάδοχου ή/και του υ̟εργολάβου για να συµµετάσχει στην
εκ̟αίδευση της ΣΤΑΣΥ θα ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίζει:
• Την ιατρική βεβαίωση ̟ριν την έναρξη του εκ̟αιδευτικού
̟ρογράµµατος στην ο̟οία θα βεβαιώνεται η καλή του υγεία .
•
•

Την ταυτότητα του ή διαβατήριο ή άλλο ε̟ίσηµο έντυ̟ο ̟ροκειµένου
να το ε̟ιδείξει στον εκ̟αιδευτή.
Ε̟ικυρωµένο αντίγραφο αναγγελίας ̟ρόσληψης στον ΟΑΕ∆

Όλο το ̟ροσω̟ικό κατά τη διάρκεια της εκ̟αίδευσης µε ευθύνη του Αναδόχου
̟ρέ̟ει να φέρει τον α̟αραίτητο Εξο̟λισµό Προσω̟ικής Προστασίας (ΠΕΠ) ̟ου
είναι το φωσφορίζον γιλέκο και υ̟οδήµατα ασφαλείας ̟ιστο̟οιηµένα τουλάχιστον
κατά ΕΝ345.
Εφόσον α̟αιτείται α̟ό το ̟ροσω̟ικό του Αναδόχου να εργασθεί ε̟ί ή ̟λησίον της
τροχιάς, ό̟ως ̟ροβλέ̟εται και α̟ό το Βιβλίο Κανονισµών της ΣΤΑΣΥ, ο Ανάδοχος
υ̟οχρεούται ̟ριν την έναρξη των εργασιών να διασφαλίζει ότι το ̟ροσω̟ικό του
έχει υ̟οστεί την κατάλληλη εκ̟αίδευση και ̟ιστο̟οίηση. Το ̟ροσω̟ικό του
Ανάδοχου όταν εργάζεται ε̟ί ή ̟λησίον της τροχιάς, υ̟οχρεούται να φέρει
̟άντοτε µαζί του την Κάρτα Πιστο̟οίησης για τέτοιου είδους εργασίες. Το
̟ροσω̟ικό το ο̟οίο δεν θα έχει στην κατοχή του την κατάλληλη Κάρτα
Πιστο̟οίησης δεν θα του ε̟ιτρέ̟εται η είσοδος και θα α̟οµακρύνεται αµέσως α̟ό
τους χώρους εργασίας. Καµία α̟αίτηση για α̟οζηµίωση ή καθυστέρηση α̟ό
̟λευράς του Αναδόχου ̟ου θα ̟ροκύψει ως α̟οτέλεσµα αυτής της ενέργειας δεν
θα γίνει α̟οδεκτό α̟ό την ΣΤΑΣΥ.
Εφόσον α̟αιτείται α̟ό την Νοµοθεσία κατοχή αδείας ή δι̟λώµατος για την
̟ραγµατο̟οίηση συγκεκριµένων εργασιών, το ̟ροσω̟ικό του Αναδόχου
υ̟οχρεούται να φέρει ̟άντοτε µαζί του αντίγραφα των αδειών ή των δι̟λωµάτων
αυτών.
Η ΣΤΑΣΥ διατηρεί το δικαίωµα να α̟αιτήσει α̟ό τον Ανάδοχο να
̟ραγµατο̟οιήσει ̟ρόσθετη εκ̟αίδευση του ̟ροσω̟ικού του, ό̟ου και όταν
κρίνεται αναγκαίο.
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4.8

Ταυτότητες Προσω̟ικού του Αναδόχου

Όλο το ̟ροσω̟ικό του Αναδόχου και των Υ̟εργολάβων του, υ̟οχρεούται να φέρει
ανά ̟άσα στιγµή ενώ βρίσκεται στις Εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ και α̟ασχολείται
σε Συµβατική εργασία, την ταυτότητα µε φωτογραφία ̟ου χορηγείται α̟ό τον
Ανάδοχο και έχει ̟ροηγουµένως εγκριθεί α̟ό την ΣΤΑΣΥ καθώς ε̟ίσης και την
Κάρτα Πιστο̟οίησης του.
Σε ̟ερί̟τωση αιτήµατος ̟ου υ̟οβάλλεται α̟ό ο̟οιονδή̟οτε Εκ̟ρόσω̟ο της
ΣΤΑΣΥ, το ̟ροσω̟ικό του Αναδόχου υ̟οχρεούται να ε̟ιδεικνύει την ταυτότητά
του.
Το ̟ροσω̟ικό ̟ου θα εντο̟ίζεται χωρίς ταυτότητα θα α̟οµακρύνεται αµέσως α̟ό
τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας. Καµία αίτηση α̟οζηµίωσης α̟ό δα̟άνη ή
καθυστέρηση ̟ου υφίσταται ο Ανάδοχος ως α̟οτέλεσµα των ανωτέρω δεν θα γίνει
α̟οδεκτή α̟ό την ΣΤΑΣΥ.
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να α̟οδεικνύει τον έλεγχο των στοιχείων ταυτότητας του
̟ροσω̟ικού, καθώς και ο̟οιουδή̟οτε άλλου ̟ιστο̟οιητικού.
Τα άτοµα ̟ου θα εντο̟ισθούν να ανταλλάσσουν ή να χρησιµο̟οιούν την ίδια
ταυτότητα ̟ροκειµένου να α̟οκτήσουν µη εξουσιοδοτηµένη ̟ρόσβαση στις
εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ θα α̟οµακρύνονται δια ̟αντός α̟ό αυτές.
4.9

∆ιακο̟ή Εργασιών για Λόγους Ασφάλειας

Η ΣΤΑΣΥ διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει ανά ̟άσα στιγµή την εκτέλεση
εργασιών, εάν δια̟ιστωθεί ̟αραβίαση των ̟αρόντων Όρων ή εάν θεωρήσει ότι οι
δραστηριότητες του Αναδόχου είναι ̟ιθανό να ̟ροκαλέσουν κινδύνους, ζηµία σε
εξο̟λισµό, ή να α̟οτελέσουν αιτία µείωσης της ̟οιότητας των ̟αρεχόµενων
υ̟ηρεσιών ̟ρος τους ε̟ιβάτες.
Κανένα κόστος ή καθυστέρηση α̟ό τον Ανάδοχο ως α̟οτέλεσµα των ανωτέρω δεν
θα γίνει α̟οδεκτό α̟ό την ΣΤΑΣΥ.
4.10 Ορισµός Υ̟ευθύνου Περιοχής Εργασιών
Ο Ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να υ̟οδεικνύει κάθε φορά και σε κάθε χώρους
εργασίας, ̟ριν την έναρξη των εργασιών, τον Υ̟εύθυνο Περιοχής Εργασιών.
Ο Υ̟εύθυνος αυτός του Αναδόχου γνωστο̟οιεί την ̟αρουσία του στο ̟ροσω̟ικό
και ευρίσκεται στους χώρους εργασίας καθ’ όλη την διάρκεια της ̟αραµονής του
̟ροσω̟ικού του Αναδόχου σε αυτό. Παρακολουθεί συνεχώς την ̟ρόοδο των
εργασιών, κατευθύνει, ε̟ιβλέ̟ει, δίνει οδηγίες στο ̟ροσω̟ικό και γενικά µεριµνά
για την ασφαλή, ̟οιοτική και έγκαιρη ̟ραγµατο̟οίηση των εργασιών.
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να α̟οδεικνύει ότι ο Υ̟εύθυνος Περιοχής Εργασιών
είναι κατάλληλα εκ̟αιδευµένος και ότι ̟ληρεί τις ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου ε̟ιβάλλει η
ισχύουσα Νοµοθεσία ανάλογα µε την φύση των εργασιών, ̟ροκειµένου να
διαφυλάξει την ασφάλεια του ̟ροσω̟ικού στους χώρους εργασίας και γενικότερα
των ατόµων ̟ου ενδέχεται να ε̟ηρεαστούν α̟ό τις ̟ραγµατο̟οιούµενες εργασίες.
Ο εκάστοτε Υ̟εύθυνος Περιοχής Εργασιών του Αναδόχου, υ̟οχρεούται να
αναφέρεται ̟ριν την έναρξη των εργασιών της κάθε βάρδιας στον Εκ̟ρόσω̟ο της
ΣΤΑΣΥ ̟ου ευρίσκεται στους χώρους εργασίας, ή στον υ̟εύθυνο του χώρου ̟ου
̟ραγµατο̟οιούνται οι εργασίες, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαδικασίες για τον
συγκεκριµένο χώρο.
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4.11 Πρόσβαση στο Σιδηροδροµικό ∆ίκτυο

Πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ, θα χορηγείται µόνο σε εξουσιοδοτηµένο
̟ροσω̟ικό και για συγκεκριµένους λόγους.
Το ̟ροσω̟ικό του Αναδόχου υ̟οχρεούται να συµµορφώνεται ̟ρος όλες τις
α̟αιτήσεις της ΣΤΑΣΥ σχετικά µε την χορήγηση άδειας ̟ρόσβασης στις
εγκαταστάσεις, οι ο̟οίες καθορίζονται α̟ό το Βιβλίο Κανονισµών, τις ∆ιαδικασίες
και τους όρους της συγκεκριµένης Σύµβασης.
Εφόσον ε̟ιτρα̟εί η ̟ρόσβαση του ̟ροσω̟ικού του Αναδόχου στις εγκαταστάσεις
της ΣΤΑΣΥ ̟ροκειµένου να ̟ροσεγγίσει στον χώρο εργασίας του, υ̟οχρεούται να
χρησιµο̟οιεί µόνο την συγκεκριµένη διαδροµή για την ο̟οία έχει δοθεί έγκριση
και η ο̟οία και θα καθορίζεται στην ∆ήλωση Μεθόδου Εργασίας ̟ου θα
συµφωνηθεί µε την ΣΤΑΣΥ.
Το ̟ροσω̟ικό του Αναδόχου υ̟οχρεούται να α̟οµακρύνεται α̟ό τις
εγκαταστάσεις της Εταιρείας αµέσως µόλις ολοκληρωθεί η εργασία του.
Υ̟οχρεούται ε̟ίσης να εγκαταλεί̟ει τους χώρους στους ο̟οίους εργάστηκε
καθαρούς, τακτο̟οιηµένους και να α̟οµακρύνει όλα τα α̟ορρίµµατα, τα εργαλεία
και τον εξο̟λισµό.
Ό̟ου α̟αιτείται άδεια για ̟ρόσβαση στις εγκαταστάσεις, θα χορηγείται α̟ό την
ΣΤΑΣΥ και θα φέρεται συνεχώς α̟ό το ̟ροσω̟ικό µαζί µε την ̟ροσω̟ική του
ταυτότητα. Τα στοιχεία αυτά θα ̟ρέ̟ει να είναι άµεσα διαθέσιµα για έλεγχο α̟ό
ο̟οιονδή̟οτε εκ̟ρόσω̟ο της ΣΤΑΣΥ.
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να α̟οδεικνύει ότι διαθέτει µέσα αυστηρού ελέγχου του
̟ροσδιορισµού των αδειών ̟ρόσβασης στις εγκαταστάσεις.
4.12 Α̟οµάκρυνση Προσω̟ικού του Αναδόχου
Η ΣΤΑΣΥ διατηρεί το δικαίωµα να ενίσταται γρα̟τώς στον Ανάδοχο, όσον αφορά
ο̟οιοδή̟οτε µέλος του ̟ροσω̟ικού του ή του ̟ροσω̟ικού των Υ̟εργολάβων
αυτού, του ο̟οίου η συµ̟εριφορά ή οι ενέργειες κατά την ά̟οψη του ε̟ί τό̟ου
Προϊσταµένου της ΣΤΑΣΥ, α̟οτελούν κίνδυνο για την ασφαλή λειτουργία του
σιδηροδρόµου και να α̟αιτήσει την δια ̟αντός α̟οµάκρυνση του ατόµου αυτού
α̟ό τις εγκαταστάσεις.
Ωστόσο, η ΣΤΑΣΥ διατηρεί το δικαίωµα να α̟οµακρύνει αµέσως κά̟οιο άτοµο
α̟ό τις εγκαταστάσεις της, εάν οι ενέργειές αυτού του ατόµου α̟οτελούν κίνδυνο
για την ασφάλεια.
4.13 Παρατεταµένη ∆ιάρκεια Υ̟ερωριών και Βαρδιών
Προκειµένου η ΣΤΑΣΥ να διασφαλίσει την ασφαλή ̟ραγµατο̟οίηση των εργασιών
στις εγκαταστάσεις της, ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να α̟αγορεύει την ̟αρατεταµένη
υ̟ερωριακή α̟ασχόληση του ̟ροσω̟ικού του καθώς και την µεγάλη διάρκεια των
βαρδιών αυτού.
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να µην ε̟ιτρέ̟ει στο ̟ροσω̟ικό του να εργάζεται ̟έραν
του ωραρίου ̟ου καθορίζεται α̟ό την Ελληνική Νοµοθεσία.
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να τηρεί αρχεία, ό̟ου θα αναφέρονται λε̟τοµερώς οι
ώρες εργασίας κάθε ατόµου στον τοµέα α̟ασχόλησής του. Αυτά τα αρχεία ̟ρέ̟ει
να διατίθενται αµέσως στους Εκ̟ροσώ̟ους της ΣΤΑΣΥ µετά α̟ό σχετικό αίτηµά
τους.
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4.14 Εντολές Ασφάλειας

Το ̟ροσω̟ικό του Αναδόχου και των Υ̟εργολάβων ̟έρα α̟ό την ̟λήρη
συµµόρφωση του µε τους Κανονισµούς και τις ∆ιαδικασίες της ΣΤΑΣΥ,
υ̟οχρεούται να συµµορφώνεται αµέσως ̟ρος ο̟οιαδή̟οτε εντολή ασφάλειας, η
ο̟οία δίδεται α̟ό τα άτοµα ̟ου έχουν ορισθεί α̟ό την ΣΤΑΣΥ για θέµατα
ασφάλειας, ό̟ως: Άτοµα Υ̟εύθυνα για την Προστασία Οµάδας, για ∆εσµευµένη
Περιοχή, για την Κίνηση των Συρµών Συντήρησης και για την Περιοχή Εργασιών.
Το ̟αρα̟άνω ̟ροσω̟ικό θα ̟αραλαµβάνει ενυ̟όγραφα κατά την διάρκεια της
εκ̟αίδευσης του α̟ό την ΣΤΑΣΥ αντίγραφα Κανονισµών και διαδικασιών ̟ου το
αφορά.
4.15 Φάρµακα και Οινο̟νευµατώδεις Ουσίες
Το ̟ροσω̟ικό του Αναδόχου α̟αγορεύεται να καταναλώνει ή να βρίσκεται υ̟ό
την ε̟ήρεια οινο̟νευµατωδών ̟οτών, φαρµάκων ή άλλων ουσιών, οι ο̟οίες
ενδέχεται να εξασθενήσουν τις ικανότητές του όσον αφορά την ασφάλεια κατά την
εκτέλεση της εργασίας, ή άλλως να δηµιουργήσουν κινδύνους σε άλλα άτοµα κατά
την εκτέλεση των εργασιών στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ.
4.16 Χρήση Ραδιοφώνων, Ηλεκτρικού Εξο̟λισµού ή Κινητών Τηλεφώνων
Α̟αγορεύεται η χρήση ραδιοφώνων ή ̟αρόµοιου ηλεκτρικού εξο̟λισµού στο
̟ροσω̟ικό
του
Αναδόχου,
συµ̟εριλαµβανοµένων
των
̟ροσω̟ικών
στερεοφωνικών µε ακουστικά, ενώ εργάζεται στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ. Τα
ακουστικά βοηθήµατα ενδέχεται να χρησιµο̟οιούνται εάν δεν ̟αραβιάζουν τις
α̟αιτήσεις ̟ου αφορούν την ασφάλεια.
Οι ̟οµ̟οδέκτες ασύρµατης ε̟ικοινωνίας θα χρησιµο̟οιούνται µόνο µε ρητή
γρα̟τή έγκριση του Εκ̟ροσώ̟ου της ΣΤΑΣΥ.
Εφόσον η χρήση κινητών τηλεφώνων αιτιολογηµένα φαίνεται να α̟οτελεί κίνδυνο
για την ασφάλεια, η χρήση τους θα α̟αγορεύεται. Μ̟ορεί να χρησιµο̟οιούνται
µόνον εφόσον ο Ανάδοχος α̟οδείξει ότι δεν α̟οτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια.
4.17 Προστασία της Ιδιοκτησίας και του Εξο̟λισµού της ΣΤΑΣΥ
Το ̟ροσω̟ικό του Αναδόχου δεν ̟ρέ̟ει να εµ̟οδίζει ή να ̟αρενοχλεί την
ιδιοκτησία ή τον εξο̟λισµό της ΣΤΑΣΥ.
Ο Ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει να κάνει χρήση κατάλληλων ̟ροσωρινών µέτρων, ώστε να
̟ροστατεύεται η ιδιοκτησία και ο εξο̟λισµός της ΣΤΑΣΥ α̟ό ζηµίες. Τα µέτρα
αυτά θα ̟ρέ̟ει να συµφωνούνται µε την ΣΤΑΣΥ και να ̟εριλαµβάνονται στο
Συµβατικό Σχέδιο Ασφάλειας καθώς και στις σχετικές ∆ηλώσεις Μεθόδου Εργασίας.
4.18 Α̟οθήκευση Υλικών του Αναδόχου στις Εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ
Ο Ανάδοχος δεν ̟ρέ̟ει να το̟οθετεί ο̟οιοδή̟οτε είδος εξο̟λισµού ή υλικών κατά
τρό̟ο ώστε να ̟αρεµ̟οδίζεται η µετακίνηση εξο̟λισµού, οχηµάτων, συρµών ή
̟ροσώ̟ων. Συγκεκριµένα, δεν ̟ρέ̟ει να αφήνεται κανενός είδους εξο̟λισµός ή
υλικό σε ακτίνα δυο µέτρων α̟ό την τροχιά.
4.19 Ενηµέρωση ε̟ί των Κινδύνων και ∆ιαδικασίες Εκκένωσης
Η ΣΤΑΣΥ θα ε̟ιδείξει στον Ανάδοχο τις ̟εριοχές εργασίας και θα ενηµερώσει τον
Ανάδοχο για τους ιδιαίτερους κινδύνους ̟ου αναµένεται να αντιµετω̟ίσει κατά τη
διάρκεια των εργασιών στους χώρους αυτούς και ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό την
Σύµβαση. Αυτό θα γίνει κατά τη διάρκεια της εκ̟αίδευσης για την εξοικείωση µε
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τους χώρους αυτούς. Η γνωστο̟οίηση των κινδύνων αυτών δεν α̟αλλάσσει τον
Ανάδοχο α̟ό την ευθύνη να ̟ροβαίνει σε αξιολόγηση των κινδύνων στους ο̟οίους
είναι εκτεθειµένο το ̟ροσω̟ικό του, κατά την εκτέλεση εργασιών στις
εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ.
Πριν την έναρξη των εργασιών, ο διορισµένος α̟ό τον Ανάδοχο Υ̟εύθυνος
Περιοχής Εργασιών υ̟οχρεούται να δώσει αναφορά στον το̟ικό Εκ̟ρόσω̟ο της
ΣΤΑΣΥ, σύµφωνα µε τις διαδικασίες ̟ου ισχύουν για το συγκεκριµένο χώρους
εργασίας. Ο Εκ̟ρόσω̟ος της ΣΤΑΣΥ θα ε̟ισηµάνει στον Υ̟εύθυνο αυτό του
Αναδόχου οιονδή̟οτε κίνδυνο ̟ου ̟ρέ̟ει να λάβει υ̟όψη του. Ο Εκ̟ρόσω̟ος
της ΣΤΑΣΥ θα ενηµερώσει ε̟ίσης τον Υ̟εύθυνο του Ανάδοχου σχετικά µε τις
διαδικασίες εκκένωσης σε ̟ερί̟τωση έκτακτης ανάγκης, τους συναγερµούς, τις
διαδροµές, και τα σηµεία σταθµών συγκέντρωσης ̟ροσω̟ικού.
Ο Υ̟εύθυνος αυτός του Αναδόχου ̟ρέ̟ει να εξοικειωθεί ̟λήρως µε τις διαδικασίες
αυτές, τους συναγερµούς, τις διαδροµές και τα σηµεία συγκέντρωσης του
̟ροσω̟ικού.
Ο Υ̟εύθυνος αυτός του Αναδόχου ̟ρέ̟ει να ενηµερώσει το σύνολο του
̟ροσω̟ικού του Αναδόχου και το ̟ροσω̟ικό Υ̟εργολάβων, αν υ̟άρχει.
Κατά τη διάρκεια ̟εριστατικού εκτάκτου ανάγκης, ο Υ̟εύθυνος αυτός του
Αναδόχου είναι υ̟εύθυνος για την ασφαλή α̟οµάκρυνση του ̟ροσω̟ικού του α̟ό
το χώρο εργασίας ̟ρος τον χώρο συγκέντρωσης. Θα ̟ρέ̟ει να έχει ένα κατάλογο µε
τα ονόµατα όλου του ̟ροσω̟ικού και να ̟ροβεί σε έλεγχο αυτού στο σηµείο
συγκέντρωσης. Θα ̟ρέ̟ει στη συνέχεια να αναφέρει στον Εκ̟ρόσω̟ο της ΣΤΑΣΥ
τυχόν α̟όντες, την ̟ιθανή θέση τους στις εγκαταστάσεις και να τεθεί µαζί µε όλο
το ̟ροσω̟ικό του στην διάθεση του Εκ̟ροσώ̟ου της ΣΤΑΣΥ ̟ροκειµένου να
̟άρει οδηγίες.
4.20 Καταγραφή και Αναφορά Περιστατικών
Καταγραφή
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να έχει ένα αρχείο των ̟εριστατικών ̟ου
δηµιουργούνται και αφορούν το ̟ροσω̟ικό του ή τις δραστηριότητες αυτού. Στο
αρχείο αυτό θα ̟ρέ̟ει να καταγράφεται και να ̟εριγράφεται ο οιοσδή̟οτε
τραυµατισµός υ̟έστη το ̟ροσω̟ικό του κατά τη διάρκεια της εργασίας.
Ως ̟εριστατικό λαµβάνεται ένα α̟ρόσµενο γεγονός, το ο̟οίο ̟ροξενεί ή το ο̟οίο
αν είχε συµβεί υ̟ό ελάχιστα διαφορετικές συνθήκες, θα είχε ̟ροξενήσει:
θάνατο, τραυµατισµό ή ασθένεια
ζηµιά ή α̟ώλεια ιδιοκτησίας, εγκαταστάσεων, υλικών ή καταστροφή του
̟εριβάλλοντος
διακο̟ή της λειτουργίας του συρµού, του σταθµού ή άλλων ̟αρεχόµενων
̟ρος τους ε̟ιβάτες υ̟ηρεσιών
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την εφαρµογή του ορισµού αυτού, είναι βασικό ο Ανάδοχος να
λάβει υ̟όψη τα ̟εριστατικά κατά τα ο̟οία δεν ̟ροκλήθηκε ζηµιά ή τραυµατισµός,
στα ̟λαίσια όµως των ο̟οίων, υ̟ό ελάχιστα διαφορετικές συνθήκες, θα είχαν σηµειωθεί
τέτοιου είδους φαινόµενα.
Αναφορά
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να δηλώνει άµεσα στον Εκ̟ρόσω̟ο της ΣΤΑΣΥ
ο̟οιαδή̟οτε ̟εριστατικό ή ο̟οιαδή̟οτε ασυνήθιστη κατάσταση. Ο Ανάδοχος
̟ρέ̟ει να διαθέτει και να χρησιµο̟οιεί ένα κατάλληλο έντυ̟ο αναφοράς.
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Ο Ανάδοχος µ̟ορεί να χρησιµο̟οιεί τη Γ∆ 1-08, «Αναφοράς Συµβάντων» της
ΣΤΑΣΥ και τα σχετικά έγγραφα. Ο Εκ̟ρόσω̟ος της ΣΤΑΣΥ θα διαθέτει τα
ανωτέρω στον Ανάδοχο κατό̟ιν αιτήσεώς του.
4.21 Παροχή Πρώτων Βοηθειών
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να ̟αρέχει κατάλληλο εξο̟λισµό ̟αροχής ̟ρώτων
βοηθειών για το ̟ροσω̟ικό του σε όλους τους χώρους εργασίας. Πριν την έναρξη
των εργασιών, ο Ανάδοχος ̟ρέ̟ει να είναι σε θέση να α̟οδείξει ότι ̟ροέβη σε
αξιολόγηση κινδύνου, ̟ροκειµένου να ̟ροσδιορισθεί η καταλληλότητα και η
διαθεσιµότητα των υλικών, του εξο̟λισµού και των ατόµων ̟ου θα ̟ροβούν στην
̟αροχή ̟ρώτων βοηθειών.
4.22 Κατάσταση Υγείας Προσω̟ικού Αναδόχου
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να ̟ροσλάβει µόνο άτοµα υγιή, ικανά να
̟ραγµατο̟οιήσουν τις εργασίες ̟ου ορίζονται στη Σύµβαση. Ο Ανάδοχος δεν
̟ρέ̟ει να ̟ροσλάβει εν γνώση του ̟ροσω̟ικό ̟ου ̟άσχει α̟ό χρόνια ̟άθηση ή
ανα̟ηρία, µεταδοτική ασθένεια ή άτοµα ̟ου λαµβάνουν φάρµακα, τα ο̟οία
µ̟ορεί να ε̟ηρεάσουν την δική τους ασφάλεια ή την ασφάλεια των άλλων.
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται ε̟ίσης να είναι σε θέση να α̟οδείξει ότι έλαβε υ̟όψη του
την φυσική κατάσταση ̟ου α̟αιτείται α̟ό το ̟ροσω̟ικό για την ικανο̟οίηση των
Συµβατικών του υ̟οχρεώσεων και να βεβαιώσει ότι ̟ραγµατο̟οιήθηκαν στο
̟ροσω̟ικό ̟ριν την ̟ρόσληψή του οι α̟αιτούµενες ιατρικές εξετάσεις
Το ̟ροσω̟ικό του Ανάδοχου ή/και του υ̟εργολάβου για να συµµετάσχει στην
εκ̟αίδευση της ΣΤΑΣΥ θα ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίζει κατάλληλη ιατρική βεβαίωση
̟ου να βεβαιώνεται η καλή του υγεία .
4.23 Ε̟ικίνδυνες Ουσίες και Κατεργασίες
Πριν την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να υ̟οβάλει κατάλογο µε
τις αναλώσιµες και τις ε̟ικίνδυνες ουσίες ̟ου θα χρησιµο̟οιηθούν ̟ου θα
συνοδεύεται µε τα Έντυ̟α Στοιχείων Ασφάλειας Υλικού.
Ο Ανάδοχος, θα ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλει αξιολόγηση των κινδύνων ̟ου ενέχονται για
τα άτοµα ̟ου εµ̟λέκονται µε την µεταφορά, διαχείριση, α̟οθήκευση και χρήση
αυτών των ουσιών, ̟αράλληλα µε τους ̟ροτεινόµενους α̟ό αυτόν ελέγχους.
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να υ̟οβάλει κατάλογο των κατεργασιών ̟ου µ̟ορεί να
̟ροκαλέσουν δηµιουργία ε̟ικίνδυνων ουσιών, ό̟ως συγκολλήσεις, ̟ου θα
συνοδεύεται µε αξιολόγηση του κινδύνου ̟ου ενέχεται για τα άτοµα ̟ου µετέχουν
στις κατεργασίες αυτές.
4.24 Α̟οθήκευση και Χρήση Φιαλών Αερίου, Εύφλεκτων, Πτητικών και
Καύσιµων Υλών
Ο Ανάδοχος δεν ̟ρέ̟ει να µεταφέρει ή να α̟οθηκεύει στις εγκαταστάσεις της
ΣΤΑΣΥ φιάλες βιοµηχανικών ή εύφλεκτων αερίων ή δοχεία εύφλεκτων ή ̟τητικών
ουσιών, χωρίς ̟ροηγούµενη έγγραφη έγκριση του Εκ̟ροσώ̟ου της ΣΤΑΣΥ.
Ο Ανάδοχος δεν ̟ρέ̟ει να µεταφέρει ή να α̟οθηκεύει στις εγκαταστάσεις της
ΣΤΑΣΥ υλικό ̟ου καλύ̟τεται α̟ό ̟ολυαιθυλένιο ή ̟αρόµοιο καύσιµο υλικό, ή
υλικό ̟ου µ̟ορεί κατά την καύση να ̟ροκαλέσει τοξικά αέρια, χωρίς ̟ροηγούµενη
ρητή έγγραφη έγκριση της ΣΤΑΣΥ. Μ̟ορούν να χρησιµο̟οιηθούν ̟λαστικές
σακούλες α̟ορριµµάτων, ο αριθµός όµως των ο̟οίων ̟εριορίζεται στην
α̟αιτούµενη για κάθε βάρδια ̟οσότητα.
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Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να συµφωνήσει µε τον εκ̟ρόσω̟ο της ΣΤΑΣΥ το θέµα
της α̟οθήκευσης εύφλεκτων και ̟τητικών ουσιών. Πρέ̟ει να ̟ραγµατο̟οιείται
αυστηρός έλεγχος στις εν λόγω α̟οθηκευµένες ουσίες κατά την εκτέλεση των
εργασιών και ο αριθµός τους να ̟εριορίζεται στην α̟αιτούµενη για την διεξαγωγή
των εργασιών ̟οσότητα.
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να ̟ροβεί στην το̟οθέτηση ανάλογης αυξηµένης
̟υρο̟ροστασίας καθώς και στη λήψη άλλων µέτρων Ασφάλειας µε δικά του έξοδα,
εφόσον κάτι τέτοιο κρίνεται α̟αραίτητο α̟ό την ΣΤΑΣΥ.
Όλες οι ουσίες ̟ρέ̟ει να φυλάσσονται σε δοχεία, εγκεκριµένα α̟ό την ΣΤΑΣΥ, και
η ̟οσότητά τους να ̟εριορίζεται στην συµφωνηθείσα µε την ΣΤΑΣΥ ̟οσότητα.
Όλα τα άδεια δοχεία και συσκευασίες ̟ρέ̟ει να α̟οµακρύνονται αµέσως και να
α̟ορρί̟τονται σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης.
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να χρησιµο̟οιεί ε̟ικίνδυνες ουσίες µόνο όταν αυτές
είναι σύµφωνες µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις διατάξεις της Νοµοθεσίας
̟ερί Υγιεινής και Ασφάλειας. Ε̟ίσης α̟αιτείται να υ̟άρχει αρκετός εξαερισµός
ιδιαίτερα στους ̟εριορισµένους χώρους.
4.25 ∆ηµιουργία Κα̟νού, Αναθυµιάσεων και Σκόνης
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να ̟εριορίζει στο ελάχιστο τη δηµιουργία κα̟νού,
αναθυµιάσεων και σκόνης, και να ̟ροστατεύει το ̟ροσω̟ικό και τον εξο̟λισµό,
όταν αυτό α̟αιτείται, α̟ό βλάβες ή ̟ροβλήµατα.
4.26 Θόρυβος
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να ̟εριορίζει το θόρυβο ̟ου ̟ροκαλείται α̟ό τις
εργασίες ̟ου εκτελεί στο χαµηλότερο δυνατό ε̟ί̟εδο. Οι εργασίες ̟ρέ̟ει να
εκτελούνται σε ώρες ̟ου θα ̟ροκαλείται η λιγότερη ενόχληση.
Στο Σχέδιο Ασφαλείας του (βλέ̟ε ̟αράγραφο 4.36), ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να
είναι σε θέση να α̟οδείξει ότι έλαβε υ̟όψη τους ε̟ικίνδυνους για το ̟ροσω̟ικό
και τους ενοχλητικούς για τους ̟ερίοικους ήχους.
Το ̟ροσω̟ικό του Αναδόχου ̟ου εκτελεί ε̟ικίνδυνες για την ακοή δραστηριότητες
̟ρέ̟ει να είναι εφοδιασµένο και να χρησιµο̟οιεί κατάλληλο ̟ροστατευτικό
εξο̟λισµό.
4.27 Ε̟ιθεώρηση Χώρων Εργασίας
Η ΣΤΑΣΥ διατηρεί το δικαίωµα ε̟ιθεώρησης των χώρων εργασίας, ̟ροκειµένου να
αξιολογήσει την ασφάλεια των δραστηριοτήτων του Αναδόχου και να ε̟ιβεβαιώσει
την συµµόρφωσή του µε τους όρους της ̟αρούσας.
4.28 Μεταφορά Φορτίων σε Ανελκυστήρες και Κυλιόµενες Κλίµακες
Ο Ανάδοχος, ̟έρα α̟ό τα φορτία ̟ου µ̟ορούν να µεταφερθούν δια χειρός, µ̟ορεί
να µεταφέρει φορτία µέσω των κυλιόµενων κλιµάκων και των ανελκυστήρων κατά
τη διάρκεια των ωρών συντήρησης, µόνο αν έχει λάβει ̟ροηγουµένως γρα̟τή
έγκριση α̟ό τον Εκ̟ρόσω̟ο της ΣΤΑΣΥ.
Τα φορτία ̟ου µεταφέρονται δια χειρός κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας,
δεν ̟ρέ̟ει σε καµία ̟ερί̟τωση να α̟οτελούν κίνδυνο για κανένα άτοµο,
συµ̟εριλαµβανοµένου του ̟ροσω̟ικού του Αναδόχου ή για τον εξο̟λισµό.
Οι µετακινήσεις φορτίων ̟ου ̟ραγµατο̟οιούνται µέσω κυλιόµενων κλιµάκων ή
ανελκυστήρων ̟ρέ̟ει να διεξάγονται σύµφωνα µε τη ∆ιαδικασία ∆Σ 8-02 της
ΣΤΑΣΥ για τη «Μεταφορά Βαρέων Φορτίων µε Ανελκυστήρες ή Κυλιόµενες
Κλίµακες».
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Οιαδή̟οτε ζηµιά σε κυλιόµενη κλίµακα ή ανελκυστήρα ̟ροκληθεί ως α̟οτέλεσµα
των ενεργειών του Αναδόχου, ̟ρέ̟ει να αναφερθεί αµέσως α̟ό τον Ανάδοχο ώστε
να µην ̟ροκληθεί ̟εραιτέρω ζηµιά ή να µην τεθούν σε κίνδυνο άνθρω̟οι ή
εξο̟λισµός.
4.29 Χρήση Ανακλαστικών Γιλέκων
Όλο το ̟ροσω̟ικό του Αναδόχου ̟ου εργάζεται ή κινείται Ε̟ί ή Πλησίον της
Τροχιάς ή ̟ραγµατο̟οιεί δραστηριότητα, στα ̟λαίσια της ο̟οίας η εξασφάλιση
µεγαλύτερης ορατότητας θα βελτιώσει την ασφάλειά του, ή το ̟ροσω̟ικό ̟ου
εργάζεται σε σηµεία ̟ου καθορίζονται α̟ό τη Σύµβαση, ̟ρέ̟ει να φορά
εγκεκριµένο ανακλαστικό γιλέκο & υ̟οδήµατα ασφαλείας ̟ιστο̟οιηµένα
τουλάχιστον κατά ΕΝ345.
Το ̟ροσω̟ικό του αναδόχου ̟ου εργάζεται στα Αµαξοστάσια ή κινείται γύρω α̟ό
αυτά ̟ρέ̟ει ̟άντα να φέρει ανακλαστικό γιλέκο.
4.30 Ατοµικός Προστατευτικός Εξο̟λισµός
Έχοντας ̟ροβεί στην α̟αιτούµενη α̟ό τον Όρο 4.3 και την Νοµοθεσία αξιολόγηση
κινδύνων, ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να είναι σε θέση να α̟οδείξει ότι ό̟ου
α̟αιτείται, χορηγείται ο κατάλληλος Ατοµικός Προστατευτικός Εξο̟λισµός και το
̟ροσω̟ικό είναι εκ̟αιδευµένο στην χρήση του.
4.31 Φροντίδα του Χώρου
Ο Ανάδοχος είναι α̟όλυτα υ̟εύθυνος για την διατήρηση συνθηκών ασφάλειας και
υγιεινής στους χώρους εργασίας. Με την λήξη των εργασιών, ο Ανάδοχος είναι
υ̟οχρεωµένος να ̟αραδίδει το χώρο καθαρό, α̟οµακρύνοντας όλα τα
α̟ορρίµµατα και τα υλικά. Τα α̟ορρίµµατα ̟ρέ̟ει να α̟οµακρύνονται µόνο
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη α̟ό την ΣΤΑΣΥ µέθοδο.
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Συνηµµένο 1: Υ̟οχρεωτική Εκ̟αίδευση της ΣΤΑΣΥ σε Θέµατα Ασφάλειας
Τίτλος
Μαθηµάτων

Πρόγραµµα
Ένταξης για το
̟ροσω̟ικό του
Αναδόχου

Περιγραφή
Μαθηµάτων
Βασικές γνώσεις
• σε Κανονισµούς &
∆ιαδικασίες της
ΣΤΑΣΥ ̟ου
αφορούν το
̟ροσω̟ικό του
Αναδόχου,
• για τη λειτουργία
του Μετρό
• για την ασφάλεια,
• την αντιµετώ̟ιση
̟εριστατικών
εκτάκτου ανάγκης,
• την ̟υρο̟ροστασία,
• τις ε̟ικοινωνίες
• το τροχαίο υλικό
• τους σταθµούς
•

Ενηµερωµένο
άτοµο σε θέµατα
τροχιάς*
*∆εν µ̟ορεί να
εργαστεί µόνο του
στο ∆ίκτυο του
Μετρό ̟αρά µόνο
υ̟ό την
̟ροστασία του
Υ̟ευθύνου
Οµάδας
Προστασίας
(ΥΠΟ)

•

•
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Βασικές γνώσεις στα
Θέµατα Ασφάλειας
Τροχιάς ̟ου
αφορούν:
• τους κινδύνους
κατά την
εκτέλεση των
εργασιών ε̟ί ή
̟λησίον της
τροχιάς στη
σήραγγα και στο
αµαξοστάσιο
• το ρεύµα έλξης,
• τις τροχιές,
• τον εξο̟λισµό,
• τους συρµούς
κλ̟.
Κανονισµούς &
∆ιαδικασίες
ασφαλούς εργασίας
στο δίκτυο του
Μετρό
Πρακτική
εξάσκηση, κίνηση
ε̟ί και ̟λησίον της
Π(IV)-14/16

∆ιάρκεια
Μαθηµάτων

8 ώρες
(µία
εκ̟αιδευτική
ηµέρα)

Α̟αιτείται για
̟ροσω̟ικό

Αναδόχων ̟ου
̟αρέχουν και εκτελούν
ο̟οιασδή̟οτε φύσης
υ̟ηρεσία ή εργασία

8 ώρες
(µία
εκ̟αιδευτική
ηµέρα)
κατά την
διάρκεια των
Ωρών
Λειτουργίας ή
των Τεχνικών
Εργασιών

Αναδόχων ̟ου
̟αρέχουν και εκτελούν
ο̟οιασδή̟οτε φύσης
υ̟ηρεσία ή εργασία
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Τίτλος
Μαθηµάτων

•

•
Πιστο̟οιηµένο
άτοµο για
εργασίες ε̟ί ή
̟λησίον της
τροχιάς*

*Μ̟ορεί να
αυτο̟ροστατεύετ
αι σύµφωνα µε
τις ∆ιαδικασίες. Η
εργασία ̟ου
εκτελεί του
ε̟ιτρέ̟ει να
̟αρατηρεί κάθε
5’’ για τυχόν
̟ροσέγγιση
συρµών για να
µετακινηθεί σε
χώρο ασφαλείας.
Όταν δεν
εξασφαλίζει τα
̟αρα̟άνω
εργάζεται κάτω
α̟ό την
̟ροστασία ΥΠΟ.
Γνωρίζει να
χειρίζεται φορητό
ασύρµατο για να
ε̟ικοινωνεί.
∆εν µ̟ορεί να
̟αρέχει
̟ροστασία σε
άλλο εργαζόµενο.

•

•

•
•

•
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Περιγραφή
Μαθηµάτων
τροχιάς στη
σήραγγα και τα
αµαξοστάσια.
Γρα̟τή αξιολόγηση
γνώσεων.

Γνώσεις στα Θέµατα
Ασφάλειας Τροχιάς
̟ου αφορούν:
• τους κινδύνους
κατά την
εκτέλεση των
εργασιών ε̟ί ή
̟λησίον της
τροχιάς στη
σήραγγα και στο
αµαξοστάσιο τις
Ώρες
Κυκλοφορίας &
Τεχνικών
Εργασιών
• το ρεύµα έλξης
(τµήµατα, ζώνες,
ΠΑ∆ΡΕ κλ̟)
• τις τροχιές,
• τον εξο̟λισµό,
• τους συρµούς
κλ̟.
Κανονισµοί &
∆ιαδικασίες
ασφαλούς εργασίας
στο δίκτυο του
Μετρό
Πρακτική εξάσκηση
σε εργασίες ε̟ί και
̟λησίον της τροχιάς
στη σήραγγα και τα
αµαξοστάσια
Ανάγνωση χαρτών,
̟ροσανατολισµός
Κίνηση ε̟ί και
̟λησίον της τροχιάς
στο ∆ίκτυο
Εφαρµογή φορητών
Π(IV)-15/16

∆ιάρκεια
Μαθηµάτων

Α̟αιτείται για
̟ροσω̟ικό

16 ώρες
(2
εκ̟αιδευτικές
ηµέρες)
κατά την
διάρκεια των
Ωρών
Λειτουργίας ή
των Τεχνικών
Εργασιών

Αναδόχων ̟ου
̟αρέχουν και εκτελούν
ο̟οιασδή̟οτε φύσης
υ̟ηρεσία ή εργασία
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Τίτλος
Μαθηµάτων
•

•
•

Περιγραφή
Μαθηµάτων
γειωτήρων
Μηχανισµοί
Αλλαγών (ο̟τικές
ενδείξεις, ασφάλιση
κλ̟)
Ε̟ικοινωνίες &
χειρισµός ΤETRA
Γρα̟τή αξιολόγηση
γνώσεων.

∆ιάρκεια
Μαθηµάτων

Α̟αιτείται για
̟ροσω̟ικό

Σηµείωση: Κόστος εκ̟αίδευσης ̟ενήντα (50,00) Ευρώ ανά άτοµο και ανά ηµέρα
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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ̟αρούσα Τεχνική Περιγραφή καθορίζει τις ̟οιοτικές και ̟οσοτικές α̟αιτήσεις
της ΣΤΑΣΥ για:
1. Την φύλαξη των χώρων του αµαξοστασίου Ελαιώνα, και των ακίνητων και
κινητών ̟εριουσιακών στοιχείων της.
2. Τον έλεγχο των εισερχοµένων
3. Την ̟ροστασία των εισερχοµένων α̟ό τους ιδιαίτερους και σοβαρούς
κινδύνους ̟ου ̟αρουσιάζονται στα αµαξοστάσια.
Την εύρυθµη ροή των διακινουµένων στα αµαξοστάσια.

2.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΕΛΑΙΩΝΑ
Το Αµαξοστάσιο Ελαιώνα, το ο̟οίο βρίσκεται σε χώρο ̟ερί̟ου 86.000m2 στην θέση
Άγιος Σάββας στον Ελαιώνα, και θα ̟εριλαµβάνει υ̟όγειο χώρο ενα̟όθεσης 14
συρµών (σε ̟ερί̟ου 26.500m2), κτήριο συντήρησης και µικρών ε̟ισκευών
(δυνατότητας 6 συρµών), και άλλα βοηθητικά κτήρια. Θα ̟εριλαµβάνει ε̟ίσης τις
στατικές ̟ροβλέψεις για την µελλοντική κατασκευή του κεντρικού σταθµού
υ̟εραστικών λεωφορείων της Αττικής, του ο̟οίου τµήµα θα κατασκευαστεί ̟άνω
α̟ό το υ̟όγειο τµήµα του αµαξοστασίου.
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΕΛΑΙΩΝΑ- ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
1.
Κτήριο Ενα̟όθεσης Συρµών
Κτήριο α̟ό ο̟λισµένο σκυρόδεµα α̟οτελούµενο α̟ό τρία τµήµατα (ανατολικό,
κεντρικό και δυτικό) συνολικής εκτάσεως ̟ερί̟ου 26.500m2 και διαστάσεων
̟ερί̟ου 330m x 90m x 9.0m.

3. Συνεργείο Ε̟ισκευών
Μεταλλικό κτήριο διαστάσεων 160m x 65m ̟ερί̟ου, το ο̟οίο θα καλύ̟τει
ε̟ιφάνεια 9.600m2 ̟ερί̟ου. Ο ηµιώροφος του κτιρίου θα έχει έκταση ̟ερί̟ου
2.000m2.Το κτήριο θα ̟εριλαµβάνει και δύο γερανογέφυρες.
3.

Κτήριο Υ̟οστηρικτικών Λειτουργιών

Σε ε̟αφή µε την νότια ράµ̟α εισόδου θα κατασκευαστεί το ανωτέρω κτήριο
ε̟ιφανείας ̟ερί̟ου 2.500 m2 το ο̟οίο θα στεγάζει τα ̟αρακάτω:
−
Πύργο Σηµατοδότησης
−
Υ̟οσταθµό
−
∆εξαµενή και αντλιοστάσιο ̟υρόσβεσης
−
Χώρο ενα̟όθεσης α̟ορριµµάτων
−
Χώρο στάθµευσης για µεγάλα οχήµατα
−
Χώρο στάθµευσης για οχήµατα εργαζοµένων
4.

Πεζογέφυρα µεταξύ του Συνεργείου Ε̟ισκευών και του Χώρου Στάθµευσης
Οχηµάτων Εργαζοµένων
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Πεζογέφυρα ορθογωνικής διατοµής, διαστάσεων 85m x 6m, ύψους 3.00m α̟ό
γαλβανισµένο χάλυβα µε σύνθετη ̟λάκα δα̟έδου α̟ό κυµατοειδή λαµαρίνα και
σκυρόδεµα µε αντιολισθηρό τελείωµα.
5.

Πλυντήριο Συρµών

Κτήριο ̟ου θα είναι κλειστό α̟ό όλες τις ̟λευρές του για την το̟οθέτηση των
εγκαταστάσεων ̟λυντηρίου
6.

Σύστηµα Μέτρησης Τροχών.

Πλάκα α̟ό ο̟λισµένο σκυρόδεµα ε̟ί εδάφους διαστάσεων ̟ερί̟ου 18,70m x 3,00m
µε α̟αιτήσεις α̟οστράγγισης και οδεύσεις των καλωδίων και αγωγών και τις
αναµονές για την το̟οθέτηση των α̟αραίτητων µηχανηµάτων.
7.

Νότιο Φυλάκιο

Μονώροφο κτήριο στη στάθµη εδάφους +28,00 α̟ό ο̟λισµένο σκυρόδεµα
διαστάσεων ̟ερί̟ου 19,00m x 5,50m x 4,15m ύψος Το κτίριο θα έχει στέγαστρο
διαστάσεων 8,20m x 7,40m και ύψους 5,15m.
8.

Βόρειο Φυλάκιο

Μονώροφο κτήριο α̟ό ο̟λισµένο σκυρόδεµα, µε διαστάσεις 4,20m x 5,20m x 3,60m
ύψος.
9.

Α̟οθήκη Εύφλεκτων Υλικών

Μονώροφο κτήριο διαστάσεων 18.00m x 8.50m ύψους 5.65m στη Στάθµη Οδού
+24.00 α̟ό ο̟λισµένο σκυρόδεµα
10.

∆εξαµενή Α

Υδατοστεγανή (µε µεµβράνη και γεωύφασµα) δεξαµενή συλλογής οµβρίων υδάτων
διαστάσεων 51.30m x 26.30m x 7.20m ύψος α̟ό ο̟λισµένο σκυρόδεµα κάτω α̟ό
την Περιµετρική Οδό, στη στάθµη ̟ερί̟ου +13.10, µε αντλιοστάσιο διαστάσεων
10.60m x 10.60m x 3.30m ύψος στο άνω τµήµα.
11.

∆εξαµενή Β

Στο χαµηλότερο σηµείο της ράµ̟ας ̟ρόσβασης θα κατασκευαστεί η δεξαµενή
χωρητικότητας ̟ερί̟ου 130m3. και αντλιοστάσιο υ̟εράνω της δεξαµενής
12.

∆εξαµενή Γ

Πρόκειται για ανοιχτή λιµνοδεξαµενή στο νότιο τµήµα του Αµαξοστασίου.
13.

Σήραγγα ̟ρόσβασης

Η σήραγγα ̟ρόσβασης έχει µήκος 143m µε µεταβλητό ̟λάτος 16 έως 23m. Η
σήραγγα ̟ρόσβασης στα ̟ρώτα 30m θα είναι στεγασµένη ενώ στη συνέχεια θα
είναι ανοιχτή.
14.
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Στη ΝΑ γωνία του κτιρίου ε̟ισκευών θα κατασκευαστεί χώρος ̟ου θα στεγάσει το
λεβητοστάσιο (στο ε̟ί̟εδο οδού του αµαξοστασίου +24.00) και ξεχωριστή αίθουσα
ψυκτικών µηχανηµάτων (στον ̟ρώτο όροφο).

4.
1.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Παρέχει ̟ροσω̟ικό για την ε̟άνδρωση των σηµείων ελέγχου (για την κάθε
θέση α̟αιτείται ένα άτοµο ανά βάρδια), την τέλεση των ̟ερι̟ολιών, και άλλων
εργασιών σύµφωνα µε σχήµατα φύλαξης στον ̟ίνακα ̟ου ακολουθεί:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ
Θέση

Κάλυψη / Σχήµα φύλαξης*

1

Αµαξοστάσιο Ελαιώνα, Κεντρική ̟ύλη

24ωρη, αδιάλει̟τα

2

Αµαξοστάσιο Ελαιώνα, ̟ύλη οδού Αγ.
Παντελεήµονος

24ωρη, αδιάλει̟τα

3

Αµαξοστάσιο Ελαιώνα, ̟ύλη οδού Αγ.
Άννης

24ωρη, αδιάλει̟τα και διακεκοµµένη ̟εζή
συνοδεία

4

Αµαξοστάσιο Ελαιώνα, control room

24ωρη, αδιάλει̟τα

5

Αµαξοστάσιο Ελαιώνα, Είσοδος
σήραγγας

22:00 – 6:00, όλες τις ηµέρες ανεξαιρέτως

* Η ΣΤΑΣΥ διατηρεί το δικαίωµα να κάνει αλλαγές στον ανωτέρω ̟ίνακα
σύµφωνα µε µελλοντική διαµόρφωση αναγκών φύλαξης. ∆ικαιούται να µειώσει
ή να αυξήσει τους χρόνους φύλαξης ακόµη και να καταργήσει ή να ̟ροσθέσει
σχήµατα φύλαξης µεταβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρό̟ο το συµβατικό
αντικείµενο και συνε̟ώς ανάλογα και την αµοιβή του αναδόχου, χωρίς άλλες
εις βάρους της ε̟ι̟τώσεις.
2. Παρέχει τεχνογνωσία κατά την σύνταξη και κατά την τρο̟ο̟οίηση του
Κανονισµού Ασφαλείας των Αµαξοστασίων της ΣΤΑΣΥ.
3. Με την ανάληψη των καθηκόντων και µε στοιχεία ̟ου ̟αρέχει η ΣΤΑΣΥ,
συντάσσει ̟ίνακα µε οδηγίες, ενέργειες και ειδο̟οιήσεις αρµοδίων (µνηµόνιο
ενεργειών) για χρήση σε ̟ερι̟τώσεις ανάγκης. Ενηµερώνει, ε̟ανεκδίδει και
διανέµει τον ̟ίνακα σύµφωνα µε ανάγκες.
4. Φροντίζει ώστε το ̟ροσω̟ικό του να είναι ε̟αρκώς εκ̟αιδευµένο ως ̟ρος τα
ε̟αγγελµατικά του καθήκοντα αλλά και ως ̟ρος τα θέµατα ατοµικής
ασφάλειας. Εξοικειώνει το ̟ροσω̟ικό του µε τον Κανονισµό Ασφαλείας της
ΣΤΑΣΥ.
5. Για την ̟αρούσα ̟αροχή υ̟ηρεσίας χρησιµο̟οιεί ̟ροσω̟ικό ̟ου κατέχει
Α̟ολυτήριο Λυκείου, µιλάει, καταλαβαίνει και γράφει µε ευχέρεια την
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ελληνική γλώσσα, καθώς ε̟ίσης να είναι ικανό να κάνει βασική συνοµιλία
στην Αγγλική γλώσσα.
6. Ε̟ειδή στα αµαξοστάσια υ̟άρχουν ̟ρόσθετοι σοβαροί κίνδυνοι λόγω συχνής
κίνησης των συρµών και λόγω ̟αρουσίας ακάλυ̟των αγωγών ρεύµατος
υψηλής τάσης, ο Ανάδοχος ̟ρο της ανάληψης καθηκόντων του, µεριµνεί για
την ̟ιστο̟οιηµένη εκ̟αίδευση σε θέµατα ασφαλείας τροχιών, όλου του
̟ροσω̟ικού του ̟ου εργάζεται στα αµαξοστάσια σύµφωνα µε οριζόµενα στο
σχετικό άρθρο των Όρων Ασφαλείας και στο βιβλίο κανονισµών της ΣΤΑΣΥ.
Ως εκ τούτου, το ̟ροσω̟ικό του Αναδόχου ̟ου θα εργάζεται ή θα χρειαστεί
να εισέρχεται στα αµαξοστάσια της ΣΤΑΣΥ ̟ρέ̟ει να εκ̟αιδευτεί κατάλληλα
τουλάχιστον στα ̟αρακάτω θέµατα :
•

Όλο το ̟ροσω̟ικό του Αναδόχου ̟ου θα εργάζεται ή θα χρειαστεί να
εισέρχεται στα αµαξοστάσια ̟ρέ̟ει να εκ̟αιδευτεί στο ε̟ί̟εδο
«Πιστο̟οιηµένο άτοµο για εργασίες ε̟ί ή ̟λησίον της τροχιάς» µε
την λογική ότι ̟ρέ̟ει ο καθένας να γνωρίζει ̟ώς να κινηθεί µόνος
του ακόµη και στην ̟εριοχή των τροχιών.

•

Εξοικείωση µε χώρο αµαξοστασίου Ελαιώνα.

•

Χρήση ̟υροσβεστικού εξο̟λισµού.

Η ΣΤΑΣΥ ̟αρέχει τη συγκεκριµένη εκ̟αίδευση στον Ανάδοχο µε κόστος
̟ενήντα (50,00) Ευρώ ανά άτοµο και ανά ηµέρα. Η διάρκεια της εκ̟αίδευσης
είναι δύο (2) ηµέρες.
Πρέ̟ει, ̟ρο της ανάληψης καθηκόντων, να εξασφαλίσει την έκδοση ειδικής
κάρτας µε φωτογραφία καταθέτοντας τα α̟αραίτητα στοιχεία του
̟ροσω̟ικού του ώστε να διακρίνεται ως ̟ροσω̟ικό συνεργαζόµενης
εταιρείας. ∆εν θα ε̟ιτρέ̟εται στο ̟ροσω̟ικό να εργαστεί χωρίς την ειδική
κάρτα. Υ̟ογραµµίζεται εδώ ότι ε̟ειδή η εκ̟αίδευση σε θέµατα ασφαλείας
α̟οτελεί ̟ροϋ̟όθεση για την έκδοση κάρτας ̟ροσω̟ικού συνεργαζόµενης
εταιρείας.
7. Προµηθεύεται φυλάσσει, διαθέτει και συντηρεί µε δική του δα̟άνη στολές,
ρουχισµό, κατάλληλα είδη ατοµικής ̟ροστασίας, εξο̟λισµό, υλικά
(αναλώσιµα και µη) ̟ου α̟αιτούνται για την εργασία του. Φροντίζει ώστε το
̟ροσω̟ικό του να φέρει ̟ερι̟οιηµένη την εγκεκριµένη στολή του και τα είδη
ατοµικής ̟ροστασίας.
8. Φροντίζει για την έγκαιρη ̟ροσέλευση του ̟ροσω̟ικού και για την
αδιάλει̟τη κάλυψη και τήρηση της ακολουθίας των βαρδιών. Η µετακίνηση
του ̟ροσω̟ικού α̟ό και ̟ρος τους χώρους εργασίας, γίνεται µε α̟οκλειστική
ευθύνη και δα̟άνη του αναδόχου.
9. ∆ιαθέτει ανώτερου βαθµού άτοµο, γνώστη του κείµενου της σύµβασης, για την
ε̟ίβλεψη όλου του ̟ροσω̟ικού σχετικά µε τήρηση του κανονισµού ασφαλείας,
την διατήρηση της ̟οιότητας των φυλάξεων, την ε̟ιµέλεια εµφάνισής των
φυλάκων, την έγκαιρη ̟ροσέλευσή των καθώς και για ε̟αφή µε υ̟εύθυνο της
ΣΤΑΣΥ κάθε ηµέρα. Το άτοµο αυτό ε̟ίσης ελέγχει τις καταγραφές στα βιβλία
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και έντυ̟α ̟ου διατηρούν οι φύλακες και ενεργεί ή/και ανάλογα ενηµερώνει
τον αρµόδιο.
10. Ορίζει άτοµο υ̟εύθυνο ̟ου να µ̟ορεί να δεσµεύσει την εταιρεία του για
α̟οκατάσταση α̟ωλειών ή ζηµιών ̟ου τυχόν ̟ροξενήσει το ̟ροσω̟ικό του
στους ̟αρεχόµενους χώρους, εξο̟λισµό και υλικά της ΣΤΑΣΥ.
11. Εξοικειώνει το ̟ροσω̟ικό του µε τον χειρισµό του εξο̟λισµού στο control
room, µε τον χειρισµό του ̟ίνακα ̟υρανίχνευσης, συναγερµών, ̟υρόσβεσης,
access control, βασικών στοιχείων λειτουργίας των κτηρίων, θέσεις διακο̟τών
ηλεκτρικού ρεύµατος κτλ.
12. ∆ιαθέτει εξο̟λισµό ε̟ικοινωνίας και καταγραφής των ̟ερι̟ολιών και
εξοικειώνει το ̟ροσω̟ικό του µε αυτόν.
13. Καταθέτει κατάσταση µε στοιχεία υ̟ευθύνων της εταιρείας του ̟ου
εµ̟λέκονται στην ̟αρούσα ̟αροχή υ̟ηρεσίας. Ενηµερώνει τον υ̟εύθυνο της
ΣΤΑΣΥ για κάθε αντικατάσταση ̟ροσω̟ικού. Αντικαθιστά µόνο για ̟ολύ
σοβαρή αιτία και µόνο µετά α̟ό εκ̟αίδευση του αντικαταστάτη για
τουλάχιστον δύο εβδοµάδες στην συγκεκριµένη θέση, το ̟ροσω̟ικό ̟ου
χρησιµο̟οιείται για την φύλαξη των ̟υλών. Η ετοιµότητα των
αντικαταστατών για τις θέσεις θα βεβαιώνεται ̟ρο της ανάληψης
καθηκόντων, α̟ό τον ε̟ιβλέ̟οντα της ΣΤΑΣΥ.
14. Παρέχει υ̟ηρεσία αντα̟όκρισης (emergency response team) 24 ώρες, όλες τις
ηµέρες του χρόνου, σε ̟ερί̟τωση ̟ου η ΣΤΑΣΥ κατά την α̟όλυτη κρίση της ή
και το ίδιο το υ̟άρχον ̟ροσω̟ικό φύλαξης α̟οφασίσει να ζητήσει την
ενίσχυσή του για την αντιµετώ̟ιση εκτάκτων ̟εριστατικών. Στην ̟ερί̟τωση
αυτή ο χρόνος α̟όκρισης ̟ρέ̟ει να είναι άµεσος και σε καµία ̟ερί̟τωση
µεγαλύτερος των είκοσι λε̟τών. Η υ̟ηρεσία αυτή α̟οχωρεί µόνο όταν εκλείψει
η αιτία κλήσης της ή όταν οι ανάγκες καλυφθούν α̟ό άλλες δυνάµεις του
κράτους ή όταν το ζητήσει η ΣΤΑΣΥ. Η ΣΤΑΣΥ έχει το δικαίωµα να ̟ροξενήσει
µέχρι και τέσσερις ψευδοσυναγερµούς ανά έτος για να ελέγξει χρόνο και τρό̟ο
αντίδρασης της υ̟ηρεσίας αυτής.
15. Φροντίζει ώστε το ̟ροσω̟ικό του να:
•

Συµ̟εριφέρεται µε τρό̟ο ασφαλή εντός των αµαξοστασίων εξ αιτίας των
κινδύνων ̟ου εγκυµονούν.

•

Τηρεί τον Κανονισµό Ασφαλείας της ΣΤΑΣΥ.

•

Εκτελεί εντολές α̟ό ανώτερο ̟ροσω̟ικό του ιδίου και α̟ό τον υ̟εύθυνο
της ΣΤΑΣΥ για την ε̟ίβλεψη της σύµβασης

•

Εκτελεί καθήκοντα υ̟οδοχής στις εισόδους των αµαξοστασίων και του
κτιρίου γραφείων.

•

Ελέγχει το σύστηµα ̟ρόσβασης των εργαζοµένων.

•

Ελέγχει όλους τους εισερχόµενους, ε̟ιτρέ̟οντας είσοδο µόνο σε άτοµα και
οχήµατα ̟ου α̟οδεδειγµένα δικαιούνται ενώ α̟αγορεύει αυστηρά είσοδο
σε όλους τους υ̟ολοί̟ους. Α̟αγορεύει την είσοδο σε ε̟αίτες,
µικρο̟ωλητές, διαφηµιστές, ‘’̟λασιέ’’ και γενικά σε άτοµα ̟ου ̟ροφανώς
δεν έχουν σχέση µε το χώρο.
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•

Ενηµερώνει το ̟ροσω̟ικό της ΣΤΑΣΥ για την άφιξη ε̟ισκε̟τών τους.

•

∆ιατηρεί κατάλληλο Βιβλίο Εισερχοµένων. Καταγράφει τα στοιχεία και
την ώρα εισόδου – εξόδου των ε̟ισκε̟τών και ατόµων ̟ου δεν ανήκουν
στο ̟ροσω̟ικό της ΣΤΑΣΥ και όλων ανεξαίρετα των εισερχοµένων
οχηµάτων τους. Τα Σάββατα , Κυριακές, αργίες, καταγράφονται όλα
ανεξαιρέτως τα εισερχόµενα άτοµα στο βιβλίο εισερχοµένων.

•

Α̟αγορεύει ό̟ου ενδείκνυται α̟ό τον Κανονισµό Ασφαλείας, την είσοδο
ασυνόδευτων ή ανεκ̟αίδευτων σε θέµατα τροχιών ατόµων ή ατόµων ̟ου
δεν φέρουν γιλέκο Hi Vi.

•

Αναλαµβάνει υ̟εύθυνα τον δανεισµό ειδικών γιλέκων
ε̟ισκέ̟τες. ∆ιατηρεί και ενηµερώνει τα έντυ̟α δανεισµού.

•

Συνοδεύει τους ε̟ισκέ̟τες στον ̟ροορισµό τους και α̟ό εκεί στην έξοδο.

•

Ελέγχει το εσωτερικό των εισερχοµένων και εξερχόµενων οχηµάτων και
δεν ε̟ιτρέ̟ει την α̟οµάκρυνση εξο̟λισµού χωρίς ̟αραστατικά.

•

Ε̟ιτηρεί τους χώρους χρησιµο̟οιώντας τα διαθέσιµα ηλεκτρονικά µέσα.

•

Παρακολουθεί και χειρίζεται τους ̟ίνακες ̟υρανίχνευσης, ελέγχει και
ειδο̟οιεί ανάλογα.

•

Είναι κατατο̟ισµένο και σε θέση να α̟εγκλωβίσει άτοµα α̟ό ασανσέρ
όταν χρειαστεί.

•

∆ιατηρεί και ενηµερώνει κατάλληλο Βιβλίο Συµβάντων σε κάθε
ε̟ανδρωµένη ̟ύλη, ό̟ου καταγράφει συµβάντα σχετικά µε την φύλαξη.
Ενηµερώνει άµεσα τον αρµόδιο της ΣΤΑΣΥ για κάθε καταχώρηση.

•

Αναλαµβάνει υ̟εύθυνα τον δανεισµό κλειδιών. ∆ιατηρεί και ενηµερώνει
τα έντυ̟α δανεισµού. Ακολουθεί συγκεκριµένη διαδικασία ̟ου θα του
υ̟οδειχθεί.

•

Παραλαµβάνει και ̟ροωθεί αλληλογραφία. Ελέγχει την αλληλογραφία
α̟ό την ά̟οψη της ασφάλειας. ∆ιατηρεί και ενηµερώνει το σχετικό Βιβλίο
χρέωσης Αλληλογραφίας.

•

Χειρίζεται το τηλεφωνικό κέντρο του αµαξοστασίου.

•

Παρακολουθεί στο control room το σύστηµα ̟εριµετρικής φύλαξης και
τον ̟ίνακα ̟υρανίχνευσης.

•

Φροντίζει για την σωστή λειτουργία και ετοιµότητα όλου του εξο̟λισµού
̟ου χρησιµο̟οιεί.

•

Φροντίζει για την εύρυθµη λειτουργία των οδών και των χώρων
στάθµευσης. Αν χρειαστεί θα ελέγχει για ̟αρανοµίες στην οδική
κυκλοφορία και στην στάθµευση σύµφωνα µε υ̟οδείξεις και οδηγίες
υ̟ευθύνων της ΣΤΑΣΥ και θα εκδίδει ̟ροειδο̟οιήσεις ή ̟ρόστιµα.

•

Περι̟ολεί και ελέγχει τουλάχιστον δύο φορές την ηµέρα την ̟ερίφραξη
του αµαξοστασίου και ενηµερώνει τον αρµόδιο εάν εντο̟ίσει φθορές. Ο
ένας α̟ό τους δύο ελέγχους ̟ραγµατο̟οιείται υ̟οχρεωτικά µεταξύ των
ωρών 23:00 και 02:00 (εξωτερικά του αµαξοστασίου) ο δε άλλος µεταξύ των
ωρών 05:00 -07:00 (εσωτερικά και εξωτερικά του αµαξοστασίου).
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•

Ε̟ιθεωρεί κατά τις α̟ογευµατινές και νυχτερινές ώρες όλους τους
εσωτερικούς χώρους των κτιρίων και βεβαιώνεται ότι τα ̟αράθυρα είναι
κλειστά καθώς και ο κλιµατισµός, φωτισµός και ο εξο̟λισµός των
γραφείων. Ελέγχει και ενηµερώνει για τυχόν διαρροές. Μετά το ̟έρας των
καθηµερινών καθαρισµών, α̟ό ώρα 22:00 κλειδώνει όλες τις ̟όρτες των
γραφειακών χώρων του Αµαξοστασίου Ελαιώνα.

•

Ε̟ιθεωρεί τις νυχτερινές ώρες τους χώρους στάθµευσης των συρµών για
να εντο̟ίσει τυχόν µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα.

•

Ενηµερώνει τον υ̟εύθυνο της Υ̟ηρεσίας Προστασίας για κάθε έκτακτο
̟εριστατικό ή ό̟οιον άλλον του υ̟οδειχθεί µε γρα̟τή οδηγία. Καλεί
εξωτερικές υ̟ηρεσίες (αστυνοµία, ̟υροσβεστική) ̟ροσω̟ικό η εσωτερικές
υ̟ηρεσίες της ΣΤΑΣΥ όταν α̟αιτηθεί και σύµφωνα µε σχετικές
διαδικασίες.

•

Συντάσσει ηµερήσια αναφορά, τα στοιχεία της ο̟οίας θα υ̟οδειχθούν
αρχικά αλλά µ̟ορεί και να ̟ροσαρµόζονται ανάλογα µε τις ανάγκες της
ΣΤΑΣΥ.

•

Μην κα̟νίζει. Το κά̟νισµα λόγω των ανε̟ανόρθωτων ζηµιών ̟ου
̟ροκαλεί σε ε̟ιφάνειες και ηλεκτρονικό εξο̟λισµό, α̟αγορεύεται
αυστηρά σε όλους τους κλειστούς χώρους. Ε̟ιτρέ̟εται διακριτικά και
µόνο έξω α̟ό το φυλάκιο αλλά ουδέ̟οτε κατά την υ̟οδοχή και χειρισµό
εισερχοµένων. Θα ζητηθεί η άµεση α̟οµάκρυνση ατόµου ̟ου θα
συλληφθεί να κα̟νίζει εντός των φυλακίων, των κουβουκλίων ή εντός του
control room.

•

Μην ε̟ιτρέ̟ει τη είσοδο αδέσ̟οτων ζώων στα αµαξοστάσια. Α̟αγορεύει
ε̟ίσης το τάισµα ζώων σε ακτίνα 50 µέτρων γύρω α̟ό τις ̟ύλες εισόδου.
Γενικά ενδιαφέρεται για την καθαρή εµφάνιση της ̟εριοχής των εισόδων.

•

Μην διαβάζει βιβλία, εφηµερίδες, ̟εριοδικά και να µην χρησιµο̟οιεί
τηλεόραση ή άλλο µέσο ψυχαγωγίας σε ώρα υ̟ηρεσίας.

•

Μην α̟ασχολεί τις τηλεφωνικές γραµµές της ΣΤΑΣΥ για ̟ροσω̟ικές του
ε̟ικοινωνίες.

•

Μην ε̟ιτρέ̟ει ̟αραµονή στα φυλάκια ή στο control room άλλων ατόµων
και να µην δέχεται εκεί ̟ροσω̟ικές ε̟ισκέψεις.
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5.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ

Στο ̟ίνακα κατανοµής ̟ροσω̟ικού φύλαξης φαίνεται η κατανοµή του
̟ροσω̟ικού στους χώρους του Αµαξοστασίου του Ελαιώνα
Α/Α

ΘΕΣΗ

ΩΡΑΡΙΟ
06:00 – 14:00

14:00-22:00

22:00-06:00

1

Αµαξοστάσιο
Ελαιώνα, Κεντρική
̟ύλη

1

1

1

2

Αµαξοστάσιο
Ελαιώνα, ̟ύλη οδού
Αγ. Παντελεήµονος

1

1

1

3

Αµαξοστάσιο
Ελαιώνα, ̟ύλη οδού
Αγ. Άννης (*)

1

1

1

4

Αµαξοστάσιο
Ελαιώνα, control
room

1

1

1

5

Αµαξοστάσιο
Ελαιώνα, Είσοδος
σήραγγας

1

Συνολικός Αριθµός
8ωρων φυλάξεων ηµερησίως

4

4

5

(*) Ε̟ί της οδού Αγίας Άννης και συγκεκριµµένα α̟ό τον χώρο του Σταθµαρχείου
του σταθµού «Ελαιώνας» ̟ρος και µέχρι τη θύρα εισόδου του Αµαξοστασίου
Ελαιώνα και αντίστροφα , θα ̟αρέχονται α̟ό τον Ανάδοχο υ̟ηρεσίες ̟εζής
συνοδείας του ̟ροσω̟ικού κίνησης συρµών µε χρήση ενός (1) φύλακα µε ωράρια
̟ου ενδεικτικά ̟εριγράφονται στον ̟αρακάτω ̟ίνακα:
ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΑΡΙΟ

Τ∆-003-18

Δευτέρα-Πέμπτη
05.00 21.0009.00
01.00

Παρασκευή
05.0021.0009.00
02.00

Π(V)-8/10

Σάββατο
05.0021.0009.00
02.00

Κυριακή
05.0021.0009.00
01.00

ΑΔΑ: ΨΥΥΗΟΡΛΟ-ΦΝΝ

18PROC002768582 2018-03-07
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

6.
1.

ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ & ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ο Ανάδοχος µε δικούς του τεχνικούς συντηρεί και διατηρεί σε ̟λήρη
λειτουργία τα ηλεκτρονικά συστήµατα ε̟ιτήρησης των χώρων. Πρόκειται
για:
•

Αντικατάσταση ελαττωµατικών εικονολη̟τών,

•

Τακτικό (τουλάχιστον ανά δύο µήνες) καθαρισµό του τζαµιού των
εικονολη̟τών.

•

Ε̟αναφορά εικονολη̟τών & φωτισµού στην σωστή στόχευση,

•

Εξασφάλιση σωστής λειτουργίας ψηφιακών µηχανηµάτων καταγραφής,

•

Ρύθµιση ή αντικατάσταση φωτοκύτταρων,

•

Εντο̟ισµός βλαβών συστήµατος.

Όλα τα υλικά θα διατίθενται α̟ό την ΣΤΑΣΥ. Οι τεχνικοί του αναδόχου θα
εκ̟αιδευθούν σε θέµατα ασφαλείας αµαξοστασίου ό̟ως και το υ̟όλοι̟ο
̟ροσω̟ικό του ̟ου δραστηριο̟οιείται στα αµαξοστάσια.
2.

Ο Ανάδοχος κατό̟ιν έγκαιρης ̟ροειδο̟οίησης, οφείλει να ̟αρέχει
̟ροσω̟ικό για την ̟αροχή ̟ρόσθετων ή/και έκτακτων υ̟ηρεσιών φύλαξης
µε ̟ρόσθετη αµοιβή.

7.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ

Η ΣΤΑΣΥ έχει το δικαίωµα να α̟αιτήσει την α̟οµάκρυνση α̟ό τούς χώρους της
οιουδή̟οτε α̟ό το ̟ροσω̟ικό του αναδόχου κατά την κρίση της, ο̟οιαδή̟οτε
αλλαγή στο ̟ροσω̟ικό ̟ου θα ε̟ιλεγεί µ̟ορεί να ̟ραγµατο̟οιηθεί µόνο µε την
σύµφωνη γνώµη της ΣΤΑΣΥ.
Με µέριµνα της ΣΤΑΣΥ στα φυλάκια θα υ̟άρχουν διαρκώς ενηµερωµένες οι
̟αρακάτω καταστάσεις:
• Κατάσταση τηλεφώνων των υ̟ευθύνων για ̟ερι̟τώσεις ανάγκης.
• Κατάσταση τηλεφώνων ανάγκης.
• Κατάσταση µε όνοµα, τηλέφωνο, ̟ιστο̟οίηση ασφαλείας, αριθµό
̟ινακίδας οχηµάτων για όλους τους εργαζόµενους στην ΣΤΑΣΥ και
ξεχωριστά για το ̟ροσω̟ικό κάθε µιας α̟ό τις συνεργαζόµενες εταιρείες
̟ου δραστηριο̟οιούνται στα αµαξοστάσια.
Άµεση ξεχωριστή ενηµέρωση των φυλάκων για την α̟οχώρηση ή την ̟ρόσληψη
υ̟αλλήλων ή για την κήρυξη ατόµων ως ανε̟ιθύµητων στα αµαξοστάσια είτε α̟ό
̟λευράς ΣΤΑΣΥ είτε α̟ό συνεργαζόµενες εταιρείες.

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ο Ανάδοχος θα ̟αρέχει τις υ̟ηρεσίες ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στην σύµβαση υ̟ό την
ε̟ίβλεψη της Υ̟ηρεσίας Προστασίας και του υ̟ευθύνου Προστασίας της
ΣΤΑΣΥ.
Ο υ̟εύθυνος για την ε̟ίβλεψη της σύµβασης, αν κρίνει α̟αραίτητο µ̟ορεί να
α̟αιτήσει την συµ̟λήρωση φύλλων ελέγχου (check lists) για την ε̟ίβλεψη των
̟ερι̟ολιών και των άλλων εργασιών. Σε κάθε ̟ερί̟τωση ο ανάδοχος οφείλει να
καθιερώσει και να γνωστο̟οιήσει στον ε̟ιβλέ̟οντα της ΣΤΑΣΥ, ̟ριν α̟ό την
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έναρξη του έργου, την µέθοδο εξασφάλισης της ̟οιότητας της ̟αρεχόµενης
υ̟ηρεσίας.
Ε̟ό̟της του Αναδόχου θα µεριµνά για την ̟οιοτική και έγκαιρη
̟ραγµατο̟οίηση των εργασιών ̟ου ̟ροβλέ̟ει η ̟αρούσα σύµβαση
σε
συνεργασία µε τον Υ̟εύθυνο Προστασίας της ΣΤΑΣΥ, θα διενεργεί ελέγχους
στους χώρους των εγκαταστάσεων της εταιρίας συνολικής διάρκειας τουλάχιστον
10 ωρών την εβδοµάδα.
Η ε̟ίβλεψη ̟ου εξασκείται α̟ό εντεταλµένα όργανα της ΣΤΑΣΥ, σε καµία
̟ερί̟τωση δεν α̟αλλάσσει τον Ανάδοχο α̟ό τις ευθύνες του για ̟αραλήψεις ή
σφάλµατα στην υλο̟οίηση των καθηκόντων και των υ̟οχρεώσεών του,
ο̟οτεδή̟οτε α̟οδειχθεί, καθόσον κατά την σύµβαση είναι α̟όλυτα υ̟εύθυνος
για τις υ̟ηρεσίες και τα καθήκοντα ̟ου σύµφωνα µε τους όρους όλων των τευχών
της σύµβασης έχει αναλάβει.
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Ο Κανονισµός Ασφαλείας Αµαξοστασίων αφορά όλα τα Αµαξοστάσια της ΣΤΑΣΥ.
Περιλαµβάνει οδηγίες οι ο̟οίες εφαρµόζονται χωρίς ̟αρέκκλιση. Ανάλογη
εφαρµογή γίνεται σε κάθε αµαξοστάσιο σύµφωνα µε τον τεχνικό εξο̟λισµό ̟ου
διατίθεται. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο ̟αρών Κανονισµός Ασφαλείας Αµαξοστασίων
υ̟οστεί αλλαγές ο ανάδοχος θα ενηµερώνεται εγγράφως.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΦΥΛΑΞΗΣ
Κατά την διάρκεια της υ̟ηρεσίας του είναι υ̟εύθυνο για τα ̟αρακάτω:
1.

Έλεγχος εισερχοµένων – εξερχόµενων ατόµων

2.

Συνοδεία ε̟ισκε̟τών στους χώρους του αµαξοστασίου

3.

Έλεγχος εισερχοµένων – εξερχόµενων οχηµάτων

4.

Ε̟ιτήρηση υ̟αίθριων χώρων µε ηλεκτρονικά συστήµατα.

5.

Ε̟ιτήρηση του χώρου στάθµευσης συρµών

6.

Ε̟ιτήρηση της ̟εριοχής εισόδου της σήραγγας

7.

Παραλαβή και ̟ροώθηση αλληλογραφίας & δεµάτων

8.

∆ανεισµός κλειδιών των χώρων των αµαξοστασίων

9.

Λοι̟ά καθήκοντα

Πρέ̟ει να γνωρίζει τα ̟αρακάτω :
1. Τους βασικούς χειρισµούς του µηχανολογικού – ηλεκτρολογικού
εξο̟λισµού του κτηρίου (̟.χ. ηλεκτρολογικών ̟ινάκων – διακο̟τών, κλ̟).
2. Τους βασικούς χειρισµούς των συστηµάτων ασφαλείας του κτηρίου (̟.χ.
̟υρανίχνευσης,
̟υρόσβεσης,
συναγερµού,
τηλεόραση
κλειστού
κυκλώµατος, Access Control κλ̟)
3. Τις ενέργειες σε ̟ερι̟τώσεις έκτακτης ανάγκης (̟.χ. κακόβουλη εισβολή,
̟υρκαγιά, ̟ληµµύρα, σεισµό, τροµοκρατική ενέργεια κλ̟)
4. Τα βασικά στοιχεία της εσωτερικής λειτουργίας του κτηρίου.
Με φροντίδα του αναδόχου είναι εφοδιασµένο µε:
1. Ρολόι, Σφυρίχτρα, Σηµειωµατάριο, στυλό.
2. Υ̟ηρεσιακή ταυτότητα α̟ό Εταιρία αναδόχου.
3. Υ̟ηρεσιακή ταυτότητα α̟ό ΣΤΑΣΥ.
4. Στολή, τζάκετ ψύχους, αδιάβροχο.
5. Φανό σε κατάσταση λειτουργίας.
6. Ασύρµατο σε κατάσταση λειτουργίας
7. Βιβλίο Συµβάντων
8. Βιβλίο Εισερχοµένων
Τ∆-003-18
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9. Βιβλίο Χρέωσης Αλληλογραφίας
10. Βιβλίο ή έντυ̟α χρέωσης κλειδιών
11. Βιβλίο ή έντυ̟α χρέωσης γιλέκων Hi Vi.
12. Κάρτες «Ε̟ισκέ̟τη»
13. Κατάλογο ενεργειών για τις ̟ερι̟τώσεις έκτακτης ανάγκης
14. Κατάλογο τηλεφώνων υ̟ευθύνων ΣΤΑΣΥ
15. Κατάλογο τηλεφώνων υ̟ευθύνων του αναδόχου
16. Πλαστική ταινία για σήµανση ̟εριορισµένου χώρου
17. Οτιδή̟οτε α̟αιτείται και ̟ροβλέ̟εται για την συγκεκριµένη φύλαξη.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ – ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
Καταγράφονται όλα τα εισερχόµενα άτοµα στο βιβλίο εισερχοµένων. Εξαιρούνται
µόνο οι εργαζόµενοι της ΣΤΑΣΥ α̟ό ∆ευτέρα έως Παρασκευή. Τα Σάββατα,
Κυριακές, αργίες, α̟εργίες καταγράφονται όλα ανεξαιρέτως τα εισερχόµενα άτοµα
στο βιβλίο εισερχοµένων.
Στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ (Αµαξοστάσια) µ̟αίνει µόνο:
Α) Κάθε άτοµο ̟ου φέρει υ̟ηρεσιακή ταυτότητα της ΣΤΑΣΥ (Εργαζόµενοι στην
ΣΤΑΣΥ).
Η υ̟ηρεσιακή ταυτότητα φέρει και φωτογραφία, εκδίδεται α̟ό την αρµόδια
υ̟ηρεσία της ΣΤΑΣΥ και ̟ροϋ̟όθεση για την έκδοσή της είναι και η ̟ιστο̟οίηση
εκ̟αίδευσης του ατόµου σε θέµατα ασφαλείας "Depot aware" ή ανώτερη.
Με µέριµνα της ΣΤΑΣΥ θα υ̟άρχει στα φυλάκια συνεχώς ενηµερωµένη ονοµαστική
κατάσταση των εργαζοµένων, στην ο̟οία δύναται να ανατρέχει ο φύλακας για
εξακρίβωση ή διασταύρωση στοιχείων. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου το άτοµο ισχυριστεί ότι
έχει ξεχάσει την υ̟ηρεσιακή του ταυτότητα, ε̟ιδεικνύει αστυνοµική ταυτότητα ή
δί̟λωµα οδήγησης ή διαβατήριο και εφ’ όσον το άτοµο συµ̟εριλαµβάνεται ως
άτοµο εκ̟αιδευµένο σε θέµατα ασφαλείας στον Κατάλογο Εργαζοµένων της ΣΤΑΣΥ
̟ου διαθέτει ο φύλακας, ε̟ιτρέ̟εται η είσοδος µετά την χορήγηση ηµερήσιας
κάρτας. Μ̟ορεί να γίνει και τηλεφωνικός έλεγχος µε το γραφείο ̟ροσω̟ικού.
Όλοι οι εργαζόµενοι εισέρχονται ελεύθερα, µε αναρτηµένη την υ̟ηρεσιακή
ταυτότητα. Τις Κυριακές και τις αργίες ε̟ιτρέ̟εται η είσοδος τους αλλά µε
καταγραφή στο Βιβλίο Εισερχοµένων.
Όλοι οι εισερχόµενοι, εργαζόµενοι και ε̟ισκέ̟τες ανεξαιρέτως ̟ου εισέρχονται α̟ό
την ̟ύλη Αντιγόνης του αµαξοστασίου Σε̟ολίων ̟ρέ̟ει να φορούν γιλέκο Hi Vi ή
άλλον αντανακλαστικό ρουχισµό.
Β) Ε̟ισκέ̟τες, Προσω̟ικό συνεργαζοµένων εταιρειών, Μεταφορείς µ̟αίνουν µόνο
εφ’ όσον τηρούνται τα κάτωθι:
Ε̟ισκέ̟τες ε̟ιτρέ̟ονται µόνο για εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ και γίνονται δεκτοί ως
εξής:
Ο φύλακας µε την άφιξη του ε̟ισκέ̟τη ερωτά ̟ως ονοµάζεται, και ̟οιόν ε̟ιθυµεί να
συναντήσει. Ε̟ικοινωνεί τηλεφωνικά και µόνο εφ’ όσον εξασφαλίσει την α̟οδοχή
του ε̟ισκέ̟τη α̟ό άτοµο της ΣΤΑΣΥ, ε̟ιτρέ̟ει είσοδο. Ζητά αστυνοµική ταυτότητα
ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης κλ̟.. Καταγράφει ̟λήρη στοιχεία (Όνοµα
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ε̟ισκέ̟τη, αριθµό ταυτότητας, α̟ό ̟οιόν φορέα ή εταιρεία είναι, ̟οιόν θα
ε̟ισκεφτεί, ώρα εισόδου αριθµό ̟ινακίδων αυτοκινήτου) στο Βιβλίο Εισερχοµένων.
Σε ̟ερί̟τωση αρνήσεως του ε̟ισκέ̟τη να δώσει στοιχεία της ταυτότητας, γίνεται
ε̟ικοινωνία µε τον Υ̟εύθυνο της Υ̟ηρεσίας Προστασίας για ̟εραιτέρω οδηγίες.
ΠΡΟΣΟΧΗ ! Όλοι οι ε̟ισκέ̟τες και όλα τα άλλα µη ̟ιστο̟οιηµένα άτοµα ̟ου
κινούνται στα αµαξοστάσια ̟ρέ̟ει να συνοδεύονται α̟ό και ̟ρος ̟ύλη για λόγους
ασφαλείας. ∆εν α̟αιτείται συνοδεία εισερχοµένων στο κτίριο γραφείων.
Ο φύλακας στην συνέχεια χορηγεί Ειδική Κάρτα Ε̟ισκέ̟τη και εφ’ όσον η διαδροµή
̟ερνά α̟ό τροχιές, χορηγεί και γιλέκο Hi Vi. Ο ε̟ισκέ̟της συνοδεύεται α̟ό τον
φύλακα – συνοδό ή α̟ό υ̟άλληλο της ΣΤΑΣΥ στον ̟ροορισµό του. Με το ̟έρας της
ε̟ίσκεψης, µε ευθύνη του ατόµου της ΣΤΑΣΥ ̟ου δέχτηκε την ε̟ίσκεψη, καλείται
̟άλι συνοδός για να οδηγήσει τον ε̟ισκέ̟τη στη ̟ύλη. Κατά την α̟οχώρησή
ε̟ιστρέφει την Ειδική Κάρτα Ε̟ισκέ̟τη και το γιλέκο. Ο φύλακας καταγράφει την
ακριβή ώρα εξόδου και ε̟ιστρέφει το έγγραφό.
Προσω̟ικό συνεργαζοµένων εταιρειών ̟ου χρειάζεται συχνά και τακτικά ̟ρόσβαση
στο αµαξοστάσιο, διαθέτει ειδική υ̟ηρεσιακή ταυτότητα ̟ου εκδίδεται α̟ό αρµόδια
υ̟ηρεσία της ΣΤΑΣΥ και εισέρχεται φέροντας αναρτηµένη την υ̟ηρεσιακή
ταυτότητα αλλά ̟άντοτε µε καταγραφή στο Βιβλίο Εισερχοµένων ό̟ως και ο
ε̟ισκέ̟της.
Προσω̟ικό συνεργαζοµένων εταιρειών ̟ου χρειάζεται µόνο ̟εριστασιακά
̟ρόσβαση στο αµαξοστάσιο για εργασία, εξασφαλίζει έγκαιρα α̟ό την αρµόδια
υ̟ηρεσία Άδεια Εργασίας / Πρόσβασης και ̟ροσέρχεται ε̟ιδεικνύοντας
αστυνοµική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης και ε̟ιτρέ̟εται είσοδος µόνο
εφ’ όσον το όνοµά και τα στοιχεία του αναγράφονται στην Άδεια Εργασίας /
Πρόσβασης. Κατά τα λοι̟ά ο φύλακας ακολουθεί τις οδηγίες ̟ου αναγράφονται
στην άδεια και ε̟ιτρέ̟ει είσοδο σε άτοµα και εξο̟λισµό, ̟άντοτε µε καταγραφή στο
Βιβλίο Εισερχοµένων
Μεταφορείς εισέρχονται µόνο µε συνοδεία στα αµαξοστάσια και εφ’ όσον ε̟ιδείξουν
̟αραστατικά διακίνησης αγαθών στο όνοµα της ΣΤΑΣΥ ή στο όνοµα των
συνεργαζοµένων εταιρειών και εισέρχονται ̟άντοτε µε καταγραφή στο Βιβλίο
Εισερχοµένων.
Άτοµα χωρίς υ̟ηρεσιακή ταυτότητα ή µη ̟ιστο̟οιηµένα άτοµα της ΣΤΑΣΥ ή
ταχυµεταφορείς, διανοµείς ή υ̟ηρεσίες ασφαλείας ή ε̟ίσηµοι εφ' όσον γίνουν
α̟οδεκτοί, εισέρχονται µόνο µε συνοδεία φύλακα ή εξουσιοδοτηµένου ατόµου α̟ό
και ̟ρος την ̟ύλη, ̟άντοτε µε καταγραφή στο Βιβλίο Εισερχοµένων.
Ο φύλακας α̟αγορεύει την είσοδο σε ε̟αίτες, µικρο̟ωλητές, διαφηµιστές, ‘’̟λασιέ’’
και γενικά σε άτοµα ̟ου ̟ροφανώς δεν έχουν σχέση µε το χώρο.
Οι υ̟άλληλοι των εταιρειών delivery δεν εισέρχονται στα αµαξοστάσια.
Ενηµερώνεται τηλεφωνικά ο υ̟άλληλος για τον ο̟οίο ̟ροορίζονται και
̟ροσέρχεται ο ίδιος στην ̟ύλη για ̟αραλαβή.
Όλοι οι εισερχόµενοι, εργαζόµενοι και ε̟ισκέ̟τες ανεξαιρέτως, ̟ου εισέρχονται α̟ό
στο αµαξοστάσιο Ελαιώνα ̟ρέ̟ει να φορούν γιλέκο Hi Vi ή άλλον αντανακλαστικό
ρουχισµό. Το ̟ροσω̟ικό συνεργαζοµένων εταιρειών ̟ου εισέρχεται για εργασία στα
αµαξοστάσια θα ̟ρέ̟ει να φέρει δικό του γιλέκο Hi Vi ανεξάρτητα αν θα εργαστεί
κοντά στις τροχιές.
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Τα φυλάκια διαθέτουν ̟εριορισµένο αριθµό γιλέκων για τους ε̟ισκέ̟τες. Σε
̟ερί̟τωση ̟ου και κά̟οιος εργαζόµενος έχει ξεχάσει τον αντανακλαστικό ρουχισµό
του, µ̟ορεί να δανειστεί αντανακλαστικό γιλέκο για µία ηµέρα α̟ό το φυλάκιο
αρκεί να το ε̟ιστρέψει σε καλή κατάσταση έως την ε̟όµενη. Ο αντανακλαστικός
ρουχισµός ̟ρέ̟ει να φοριέται ̟άντοτε κουµ̟ωµένος α̟’ έξω α̟ό τα άλλα ενδύµατα
διαφορετικά δεν θα ε̟ιτρέ̟εται είσοδος.
Ο ε̟ιβλέ̟ων της εταιρίας φύλαξης θα φροντίζει να διαθέτει αρκετά γιλέκα και στις δύο
̟ύλες εισόδου. Αν χρειάζονται άλλα θα χρεώνεται και θα ̟αραλαµβάνει α̟ό την α̟οθήκη.

Αντανακλαστικά γιλέκα δανείζονται και χρεώνονται:
• Στους ε̟ισκέ̟τες εργαζοµένων της ΣΤΑΣΥ ̟ου ̟ρόκειται να διέλθουν α̟ό
̟εριοχή τροχιών.
• Σε εργαζόµενους της ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.(ΣΤΑΣΥ) ̟ου ξέχασαν το
δικό τους γιλέκο.
Αντανακλαστικά γιλέκα δεν δανείζονται:
• Σε εργολάβους & ̟ροσω̟ικό τους ̟ου ̟ροσέρχονται για εργασία στα
αµαξοστάσια. Σε ̟ροσω̟ικό συνεργαζοµένων εταιρειών (Κη̟ουρούς, καθαριστές,
τεχνίτες, συντηρητές, αναδόχους κατασκευής κ.τ.λ.). Αυτοί οφείλουν να έχουν
δικά τους.
• Σε οµάδες ε̟ισκε̟τών µεγαλύτερες των 10 ατόµων. (για την ̟ροστασία τους
οφείλει να φροντίσει το τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων ή ο εκάστοτε ε̟ισκε̟τόµενος,
εκ̟αιδευτής, οικοδεσ̟ότης, ξεναγός τους).
• Σε άτοµα ̟ου έχουν δανειστεί γιλέκο χωρίς να το ε̟ιστρέψουν έγκαιρα και σε
εργαζόµενους ̟ου έχουν δανειστεί γιλέκο ̟ερισσότερες α̟ό 3 φορές µέσα στις
̟ροηγούµενες 30 ηµέρες ανεξάρτητα αν το ε̟έστρεψαν ή όχι. (Σύµφωνα µε τις
καταγραφές στα έντυ̟α δανεισµού γιλέκου για κάθε φυλάκιο ξεχωριστά).
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ – ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ο φύλακας βάσει της κατάστασης ̟ου διαθέτει, ε̟ιτρέ̟ει είσοδο στα οχήµατα
εργαζοµένων.
Ο φύλακας ̟ρέ̟ει να βεβαιώνεται ότι όλα τα άτοµα ̟ου ε̟ιβαίνουν στο όχηµα
δικαιούνται είσοδο. Σε διαφορετική ̟ερί̟τωση ακολουθεί την διαδικασία ̟ερί
ε̟ισκε̟τών.
O φύλακας ̟ρέ̟ει να ̟αρακολουθεί και να γνωρίζει αν α̟οµένουν κενές θέσεις
στάθµευσης ώστε το σύνολο εισερχοµένων οχηµάτων να µην υ̟ερβαίνει τον
διαθέσιµο αριθµό θέσεων. Αν χρειαστεί θα διακό̟τει την είσοδο οχηµάτων στο
αµαξοστάσιο ανάλογα.
Ε̟ιτρέ̟εται η στάθµευση των οχηµάτων του ̟ροσω̟ικού συνεργαζοµένων εταιρειών
εντός των αµαξοστασίων µόνο α̟ό ώρα 16:00 και µετά ή εφ’ όσον α̟οµένουν
άφθονες θέσεις για τους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ. ∆εν ε̟ιτρέ̟εται η µακροχρόνια
στάθµευση οχηµάτων στo αµαξοστάσιo (̟άνω α̟ό 24ωρο). ∆εν ε̟ιτρέ̟εται η ̟λύση
οχηµάτων εντός των αµαξοστασίων. Ο φύλακας α̟αγορεύει την είσοδο ρυ̟αρών
οχηµάτων, οχηµάτων ̟ου ̟ροξενούν ζηµιές στο οδόστρωµα, οχήµατα α̟ό τα ο̟οία
̟ου τρέχουν λάδια κτλ.
Ο φύλακας ε̟ιτρέ̟ει την είσοδο σε οχήµατα µεταφορών τροφοδοσίας µόνο µε
συνοδεία και εφ’ όσον ε̟ιδείξουν ̟αραστατικά διακίνησης αγαθών στο όνοµα της
ΣΤΑΣΥ ή στο όνοµα των συνεργαζοµένων εταιρειών και εισέρχονται ̟άντοτε µε
καταγραφή στο Βιβλίο Εισερχοµένων.
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Ο φύλακας ε̟ιτρέ̟ει την είσοδο σε οχήµατα ε̟ισκε̟τών αφού ̟ρώτα τηρήσει την
διαδικασία ̟ερί ε̟ισκε̟τών και καταγράψει τον αριθµό κυκλοφορίας του οχήµατος.
Στην συνέχεια ο φύλακας ε̟ιδεικνύει στον ε̟ισκέ̟τη τον χώρο ό̟ου θα σταθµεύσει
το όχηµα του.
Σε κάθε ̟ερί̟τωση καταγράφονται στο Βιβλίο Εισερχοµένων όλα τα οχήµατα ̟ου
µ̟αίνουν στο αµαξοστάσιο εκτός α̟ό αυτά του ̟ροσω̟ικού της ΣΤΑΣΥ.
Ο φύλακας φροντίζει για ην τακτική και ̟ειθαρχηµένη χρήση των χώρων
στάθµευσης ̟λησίον της ̟ύλης. Φροντίζει ε̟ίσης να µην εµ̟οδίζεται η διέλευση α̟ό
σταθµευµένα ή σταµατηµένα οχήµατα.
Ο φύλακας µε εντολή και οδηγίες του Υ̟ευθύνου Ασφαλείας µ̟ορεί να διεξάγει
έλεγχο στο εσωτερικό οχηµάτων.

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Ο φύλακας κατά τη διάρκεια της βάρδιας του στο δωµάτιο ελέγχου (control room)
ε̟ιτηρεί συνεχώς ευαίσθητους εξωτερικούς χώρους του αµαξοστασίου µέσω του
υφιστάµενου συστήµατος τηλεόρασης κλειστού κυκλώµατος.
Ευθύνεται για την α̟ρόσκο̟τη λειτουργία των συσκευών καταγραφής εικόνων και
για τον ̟εραιτέρω χειρισµό του συστήµατος σύµφωνα µε τις οδηγίες του υ̟ευθύνου
ασφαλείας της ΣΤΑΣΥ. Στo αµαξοστάσιο Ελαιώνα εκτελεί ̟ερι̟ολίες
χρησιµο̟οιώντας δυνατότητες τηλεχειριζόµενων εικονολη̟τών του συστήµατος.
Ε̟αγρυ̟νά και ̟ροσέχει όλους τους ήχους α̟ό σύστηµα ̟εριµετρικής φύλαξης
(εικονολή̟τες, αυτόµατη ανίχνευση κίνησης, σήµατα α̟ό δονητικό καλώδιο, α̟ό
ζώνες φωτοκύτταρων κτλ) καθώς και α̟ό σύστηµα ̟υρασφάλειας. Βεβαιώνει λήψη
συναγερµού και ε̟ανεντάσσει το σύστηµα. Ο̟λίζει και αφο̟λίζει ζώνες σύµφωνα µε
̟ρόγραµµα. ∆εν ε̟ιδεικνύει την χρήση και τις δυνατότητες του συστήµατος ούτε
ανα̟αράγει καταγραφές και ούτε α̟οκαλύ̟τει τους κωδικούς ό̟λισης αφό̟λισης
και ̟ρόσβασης σε άλλα ̟ρόσω̟α. Ενηµερώνει τον αρµόδιο για κάθε δυσλειτουργία
ή βλάβη του συστήµατος ή συντάσσει αναφορά βλάβης και ενδιαφέρεται για την
α̟οκατάστασή.
Ειδο̟οιεί τους υ̟όλοι̟ους φύλακες αν εντο̟ίσει ύ̟ο̟τη ή ε̟ικίνδυνη κατάσταση
και αν χρειαστεί ειδο̟οιεί τον Ελεγκτή Κυκλοφορίας του Αµαξοστασίου ή την
αστυνοµία ̟άντα σύµφωνα µε οδηγίες ̟ου του έχουν δοθεί.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΜΑΤΩΝ
Στους υ̟άλληλους των εταιρειών courier δεν ε̟ιτρέ̟εται η είσοδος στα
αµαξοστάσια.
Ο φύλακας ̟αραλαµβάνει τη γενική – υ̟ηρεσιακή αλληλογραφία και δέµατα της
ΣΤΑΣΥ τα ο̟οία και εξασφαλίζει στην θέση του φύλακα.
Ο φύλακας δεν ̟αραλαµβάνει συστηµένες ε̟ιστολές, ταχυδροµικές ε̟ιταγές και
χρήµατα. Σε αυτή την ̟ερί̟τωση ενηµερώνει άµεσα τον ̟αραλή̟τη για να κατέβει ο
ίδιος για ̟αραλαβή.
Κατά την ̟αραλαβή της αλληλογραφίας ο φύλακας ελέγχει εάν ο φάκελος ή το δέµα
έχει α̟οστολέα, εάν η γραµµατοσήµανση είναι ασυνήθιστη, υ̟ερβολική ή ελλι̟είς,
αν το βάρος του είναι άνισα κατανεµηµένο, αν το δέµα είναι βαρύ, λεκιασµένο ή
φθαρµένο, αν εξέχουν καλώδια, αν µυρίζει έντονα. Σε αυτή την ̟ερί̟τωση δεν το
̟αραλαµβάνει και ενηµερώνει τον υ̟εύθυνο Ασφαλείας.
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Ο φύλακας ̟αραδίδει δύο φορές την αλληλογραφία στην γραµµατεία (12:00 &
15:00) εκτός αν υ̟άρχει κάτι ε̟είγον ο̟ότε ̟αραδίδεται άµεσα α̟ό τον φύλακα –
συνοδό.
Α̟ό τους φύλακες τηρείται Βιβλίο Αλληλογραφίας στο ο̟οίο υ̟ογράφουν όλοι οι
̟αραδίδοντες και ̟αραλαµβάνοντες.
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΡΜΩΝ
Ο φύλακας ̟ερι̟ολεί συνεχώς γύρω α̟ό τον χώρο στάθµευσης των συρµών (Κτήριο
3 στα Σε̟όλια). Καθ’ όλη την διάρκεια της βάρδιας του ε̟ιτηρεί όλους τους συρµούς
καθώς και τα άτοµα ̟ου εργάζονται εκεί. Ε̟ίσης ελέγχει την ̟ερίφραξη µην τυχόν
εισέλθουν άτοµα µε σκο̟ό την φθορά, δολιοφθορά, κλο̟ή και ρύ̟ανση των συρµών.
Κατά την άφιξη των συρµών ο φύλακας διενεργεί έναν ̟ρώτο έλεγχο µην τυχόν ο
συρµός έχει ρυ̟ανθεί εκτός του αµαξοστασίου. Παρόµοια ̟ερι̟ολία γίνεται και στο
αµαξοστάσιο του Σταυρού α̟ό τον φύλακα ̟ου λειτουργεί και ως συνοδός καθώς
και στο Αµαξοστάσιο Ελαιώνα,
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο φύλακας διακρίνει κάτι ύ̟ο̟το ενηµερώνει άµεσα µέσω
ασυρµάτου τον συνάδελφο του στο κεντρικό φυλάκιο, και τον αρχιτεχνίτη στον
Σταυρό ή τον ελεγκτή κυκλοφορίας στον ̟ύργο ελέγχου στα Σε̟όλια.
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ
Ο φύλακας ̟ερι̟ολεί συνεχώς γύρω α̟ό την ̟εριοχή. Βρίσκεται σε τέτοιο σηµείο
ώστε να µην γίνετε αντιλη̟τός α̟ό τρίτα άτοµα αλλά και να έχει συνεχή ο̟τική
ε̟αφή µε την ̟εριοχή. Ελέγχει ε̟ίσης τους χώρους της ̟ερίφραξης µην τυχόν
εισέλθουν ύ̟ο̟τα άτοµα. Α̟αγορεύεται στον φύλακα να εγκατασταθεί εντός των
κτηρίων.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο φύλακας αντιληφθεί κάτι ύ̟ο̟το ενηµερώνει άµεσα µέσω
ασυρµάτου τον συνάδελφο του στο κεντρικό φυλάκιο και τον ελεγκτή κυκλοφορίας
στον ̟ύργο ελέγχου του αµαξοστασίου.
∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙ∆ΙΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΩΝ
Ο φύλακας φυλάσσει τα κλειδιά (Μάστερ ή άλλα) ̟ου του εµ̟ιστεύεται η ΣΤΑΣΥ. Τα
κλειδιά εν συνεχεία δανείζονται µόνο σε µόνιµο ̟ροσω̟ικό της ΣΤΑΣΥ.
Καταχωρείται κάθε δανεισµός στο Βιβλίο Χρέωσης Κλειδιών µε στοιχεία
Υ̟ηρεσιακής Ταυτότητας του αιτούντα, χώρο/ους ε̟ίσκεψης, ώρα ̟αράδοσης και
ε̟ιστροφής και υ̟οχρεωτικά υ̟ογραφή του αιτούντα κατά την ̟αράδοση και κατά
την ε̟ιστροφή.
ΛΟΙΠΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
1.

Ο φύλακας ̟ροσέρχεται έγκαιρα στη φύλαξη, ενηµερώνεται για οτιδή̟οτε
α̟αιτείται α̟ό τον ̟ροκάτοχό του ή τον αρµόδιο υ̟άλληλο της ΣΤΑΣΥ και
αφού κάνει έλεγχο της ̟ληρότητας και λειτουργικότητας του εξο̟λισµού του
αναλαµβάνει τα καθήκοντά του. Αναχωρεί όταν έρθει ο αντικαταστάτης του
και µόνο, και αφού τον ενηµερώσει λε̟τοµερώς για όλα τα συµβάντα.

2.

Ο φύλακας είναι υ̟εύθυνος για την σχολαστική καθαριότητα και ευταξία του
χώρου εργασίας του και του εξο̟λισµού ̟ου χρησιµο̟οιεί. Με την ανάληψη
βάρδιας ελέγχει και εντο̟ίζει και αναφέρει ζηµιές ̟ου ̟ροκάλεσε ο
̟ροκάτοχός του.
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3.

Ελέγχει την λειτουργία του τηλεφώνου και των άλλων µέσων ε̟ικοινωνίας ̟ου
διαθέτει και ενδιαφέρεται δια την α̟οκατάστασή τυχόν βλάβης.

4.

Μελετά και κατανοεί τις οδηγίες ̟ου του διατίθενται σχετικά µε ενέργειες ̟ου
οφείλει ανά ̟εριστατικό.

5.

Ελέγχει την ̟εριοχή της εισόδου για καθαριότητα αλλά και για συσσωρευµένα
υλικά τα ο̟οία µ̟ορεί να α̟οτελέσουν εστίες ̟υρκαγιάς ή τυχόν ύ̟ο̟τα
δέµατα, ό̟ως ̟ρέ̟ει να έχει διδαχθεί α̟ό την Εταιρεία του (ανάδοχο).

6.

Ελέγχει την καλή λειτουργία θυρών και ̟αραθύρων. Κατά την ώρα εργασίας
ελέγχει ο̟τικώς ολόκληρο τον χώρο και εισόδου, ό̟ως ̟ρέ̟ει να έχει διδαχθεί
α̟ό την Εταιρεία του (ανάδοχο).

7.

Α̟αγορεύει τη διείσδυση ατόµων εντός του αµαξοστασίου τα ο̟οία είναι εκτός
συναλλαγών. ό̟ως ̟ρέ̟ει να έχει διδαχθεί α̟ό την Εταιρεία του (ανάδοχο) .

8.

Α̟οµακρύνει τυχόν ταραχο̟οιούς ή άτοµα τα ο̟οία δεν έχουν λόγο να
ευρίσκονται ̟λησίον της εισόδου, ό̟ως ̟ρέ̟ει να έχει διδαχθεί α̟ό την
Εταιρεία του (ανάδοχο).

9.

Α̟αγορεύει την είσοδο σε άτοµα ̟ου βρίσκονται υ̟ό την ε̟ήρεια αλκοόλ ή
άλλων τοξικών ουσιών. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου υ̟ο̟έσει στην αντίληψη του φύλακα
να καταναλώνει κά̟οιος αλκοόλ ή άλλες τοξικές ουσίες εντός ή ̟λησίον του
αµαξοστασίου ενηµερώνει άµεσα τον υ̟εύθυνο Ασφαλείας.

10. Σε ̟ερί̟τωση ενό̟λου ληστείας ή διαφόρων ταραχών λαµβάνει την κατάλληλη
θέση και αντιµετω̟ίζει αυτές µε ψυχραιµία ό̟ως ̟ρέ̟ει να έχει διδαχθεί α̟ό
την Εταιρεία του (ανάδοχο).
11. Σε ̟ερί̟τωση ̟υρκαγιάς ενηµερώνει άµεσα τον ελεγκτή κυκλοφορίας στον
̟ύργο ελέγχου σηµαίνει άµεσα συναγερµό. Χρησιµο̟οιεί τα υ̟άρχοντα
̟υροσβεστικά µέσα, ό̟ως ̟ρέ̟ει να έχει διδαχθεί α̟ό την Εταιρεία του
(ανάδοχο).
12. Αντικαθιστά τις φθαρµένες ή λερωµένες σηµαίες ̟ου είναι αναρτηµένες στην
̟εριοχή της ̟ύλης µε άλλες ̟ου χορηγεί η ΣΤΑΣΥ.
13. Οι διατεθειµένοι φύλακες, ουδεµία άλλη εργασία εκτελούν ̟αρά µόνον την της
φυλάξεως και όσων αναφέρονται στο ̟αρα̟άνω κανονισµό.
14. Α̟αγορεύεται α̟ό τον φύλακα η ανάγνωση εφηµερίδων και ̟εριοδικών ό̟ως
και η χρήση τηλεόρασης ή άλλου µέσου ψυχαγωγίας.
15. Α̟αγορεύεται ο φύλακας κατά την διάρκεια των καθηκόντων του να
καταναλώνει οινο̟νευµατώδη ̟οτά και να δέχεται ̟ροσω̟ικές ε̟ισκέψεις.
16. Οι ε̟ικοινωνία του Φύλακα µε το ̟ροσω̟ικό ̟ρέ̟ει να είναι καθαρά
υ̟ηρεσιακού χαρακτήρα.
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