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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:
214-4141369 & 214-4141138
FAX: 210-3223935

Αριθ. Πρωτ. : 625
Ηµεροµηνία: 14.01.2019
Αρµόδια : Π. Μ̟ουρνά
Τηλέφωνο : 214 414 12 26

ΘΕΜΑ: Συνο̟τικός διαγωνισµός Τ∆-239/18 για την ̟αροχή υ̟ηρεσιών συντήρησης και
α̟οκατάστασης βλαβών των ηλεκτροκίνητων ρολών και συρόµενων θυρών της γραµµής
1 της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. (CPV. 50000000-5 )
ΣΧΕΤΙΚΑ: 1) MR- 204767
2) Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υ̟οχρέωσης Α∆Α: Ψ9ΟΧ465ΧΘΞ∆ΨΓ/18.12.2018
3) Α̟όφαση Ανάληψης Υ̟οχρέωσης Α∆Α: ΩΩ0ΘΟΡΛΟ-2ΧΛ/19.12.2018
Προϋ̟ολογιζόµενη δα̟άνη : Σαράντα µία χιλιάδες Ευρώ (41.000,00€) ̟λέον Φ.Π.Α.
Η ΣΤΑΣΥ ΑΕ ̟ροκηρύσσει συνο̟τικό διαγωνισµό µε έγγραφες σφραγισµένες
̟ροσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµικής ά̟οψης
̟ροσφορά βάσει τιµής, για την ̟αροχή υ̟ηρεσιών συντήρησης και α̟οκατάστασης
βλαβών των ηλεκτροκίνητων ρολών και συρόµενων θυρών στα κτήρια και τις
εγκαταστάσεις της γραµµής 1 της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
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, για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους. Ο διαγωνισµός
̟ροκηρύσσεται και διεξάγεται σύµφωνα µε το ν. 4412/2016.
Η ̟ροσφορά θα είναι σύµφωνη µε τους όρους και τις ̟ροδιαγραφές ̟ου ̟εριγράφονται
στο συνηµµένο τεύχος της ΣΤΑΣΥ ΑΕ µε τίτλο «Τεχνικές ̟ροδιαγραφές».
Ο ̟αρών διαγωνισµός αφορά την ανάληψη ολοκληρωµένης συντήρησης των
ηλεκτροκίνητων ρολών και συρόµενων θυρών, ̟ου διαθέτει η ΣΤΑΣΥ στους ε̟ιβατικούς
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σταθµούς, στα κτήρια και στις εγκαταστάσεις κατά µήκος της Γραµµής 1 (αναλυτικά
αναφέρονται τα ̟ρος συντήρηση ηλεκτροκίνητα ρολά και οι συρόµενες θύρες, καθώς και
η θέση αυτών στο δίκτυο, στο συνηµµένο έγγραφο µε τίτλο «ΠΙΝΑΚΑΣ (Ι) ΓΙΑ ΤΟ
ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΤΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΘΥΡΩΝ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΡΑ∆ΙΝΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 1»).
Ε̟ί ̟λέον αντικείµενο της σύµβασης είναι και η α̟οκατάσταση των βλαβών τους ό̟ου
αυτό α̟αιτείται καθώς και τα α̟αιτούµενα ανταλλακτικά (ό̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό το
Άρθρο 5 του συνηµµένου Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών) σύµφωνα µε τις οδηγίες και
τις ̟ροδιαγραφές των κατασκευαστών τους.
Συγκεκριµένα θα συντηρούνται και θα υ̟οστηρίζονται τεχνικά τα ̟ροαναφερόµενα
συστήµατα, έτσι ώστε να είναι ̟λήρως διαθέσιµα και σε α̟ρόσκο̟τη λειτουργία σε όλη
την ̟ερίοδο ισχύος της σύµβασης.
∆εν ε̟ιτρέ̟εται η υ̟οβολή ̟ροσφοράς για µέρος των ζητούµενων υ̟ηρεσιών ή η
υ̟οβολή εναλλακτικής ̟ροσφοράς για τις ζητούµενες υ̟ηρεσίες. Η υ̟οβολή µιας µόνο
̟ροσφοράς δεν κωλύει την ̟ρόοδο της διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση
της σύµβασης.
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.
Για ̟ληροφορίες τεχνικής φύσεως ό̟ως ε̟ίσης και για να σχηµατίσουν γνώµη για το
αντικείµενο του εν λόγω διαγωνισµού, εφόσον ε̟ιθυµούν, οι ενδιαφερόµενοι θα
ε̟ικοινωνούν µε τον κ. ∆ηµητρούλη Παναγιώτη στο τηλ.: 214 – 4141293.
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 α̟ό 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.
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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.
2. Υ̟οβολή Προσφοράς
Οι ̟ροσφορές θα υ̟οβληθούν σε σφραγισµένο φάκελο µέχρι και την Τρίτη 29.01.2019
και ώρα 10:00 στο Γραφείο της Κεντρικής Γραµµατείας της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, Αθηνάς 67,
Αθήνα.
Στο φάκελο της ̟ροσφοράς θα αναγράφεται :
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Τ∆-239/18
Παροχή υ̟ηρεσιών συντήρησης και α̟οκατάστασης βλαβών των ηλεκτροκίνητων
ρολών και συρόµενων θυρών της γραµµής 1 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 Τρίτη 29.01.2019 και
ώρα 10:30, 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.
Τ∆-239/18
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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.
Η διαδικασία ̟ου ακολουθείται είναι η εξής :
Μονογράφεται και α̟οσφραγίζεται ο φάκελος ̟ροσφοράς, ο ο̟οίος ̟εριλαµβάνει τα
νοµιµο̟οιητικά έγγραφα, την τεχνική και ε̟αγγελµατική ικανότητα και την οικονοµική
̟ροσφορά, µονογράφονται δε και σφραγίζονται α̟ό το αρµόδιο όργανο όλα τα
δικαιολογητικά ̟ου υ̟οβάλλονται ανά φύλλο.
Οι φάκελοι ̟ροσφορών των διαγωνιζοµένων, θα ελεγχθούν α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή
∆ιαγωνισµού σε κλειστή συνεδρίαση.
Η διαδικασία ̟ου ακολουθείται κατά τον έλεγχο είναι η εξής:
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.
Συµ̟λήρωση - Α̟οσαφήνιση Πληροφοριών & ∆ικαιολογητικών
1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των ̟ροσφορών, η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. µ̟ορεί να καλεί
εγγράφως τους ̟ροσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συµ̟ληρώνουν τα έγγραφα ή
τα δικαιολογητικά ̟ου έχουν υ̟οβάλει, µέσα σε εύλογη ̟ροθεσµία, η ο̟οία δεν
µ̟ορεί να είναι µικρότερη α̟ό ε̟τά (7) ηµέρες α̟ό την ηµεροµηνία κοινο̟οίησης
σε αυτούς της σχετικής ̟ρόσκλησης. Ο̟οιαδή̟οτε διευκρίνιση ή συµ̟λήρωση
υ̟οβάλλεται α̟ό τους ̟ροσφέροντες χωρίς να έχει ζητηθεί α̟ό την ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.
δεν λαµβάνεται υ̟όψη.
2. Η ̟ιο ̟άνω διευκρίνιση ή η συµ̟λήρωση αφορά µόνο στις ασάφειες, ε̟ουσιώδεις
̟ληµµέλειες ή ̟ρόδηλα τυ̟ικά σφάλµατα ̟ου ε̟ιδέχονται διόρθωση ή
συµ̟λήρωση, ό̟ως ιδίως ̟αράλειψη µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση,
ελαττώµατα συσκευασίας και σήµανσης του φακέλου και των υ̟οφακέλων των
̟ροσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, λεκτικές και φραστικές α̟οκλίσεις των
Τ∆-239/18
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εγγράφων της ̟ροσφοράς α̟ό την ορολογία των εγγράφων της διαδικασίας
σύναψης σύµβασης, ̟ου δεν ε̟ιφέρουν έννοµες συνέ̟ειες ως ̟ρος το ̟εριεχόµενό
τους, ελλείψεις ως ̟ρος τα νοµιµο̟οιητικά στοιχεία, ̟ληµµελή σήµανση
αντιγράφων ̟ου εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
4250/2014 (Α΄ 74) και µεταφράσεων και λοι̟ών ̟ιστο̟οιητικών ή βεβαιώσεων,
διαφορο̟οίηση της δοµής των εγγράφων της ̟ροσφοράς α̟ό τα υ̟οδείγµατα ̟ου
θεσ̟ίζονται µε το νόµο, τις κανονιστικές ̟ράξεις ή τα έγγραφα της σύµβασης. Η
συµ̟λήρωση ή η διευκρίνιση κατά το ̟ρώτο εδάφιο δεν ε̟ιτρέ̟εται να έχει ως
συνέ̟εια µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υ̟οβολή εγγράφων σε συµµόρφωση των
όρων της διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή συµ̟λήρωση, ακόµη και µε νέα
έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών ̟ου έχουν ήδη υ̟οβληθεί.
3. Η διευκρίνιση ή η συµ̟λήρωση της ̟αραγράφου 1 δεν ̟ρέ̟ει να εισάγει
διακρίσεις, άνιση µεταχείριση των οικονοµικών φορέων ή να έχει ως συνέ̟εια
ευνοϊκή µεταχείριση συγκεκριµένου οικονοµικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης
της σύµβασης.
4. Ο αναθέτων φορέας µ̟ορεί να καλεί εγγράφως τους ̟ροσφέροντες να
διευκρινίσουν, µέσα σε εύλογη ̟ροθεσµία η ο̟οία δεν µ̟ορεί να είναι µικρότερη
α̟ό ε̟τά (7) ηµέρες α̟ό την ηµεροµηνία κοινο̟οίησης της σχετικής ̟ρόκλησης, το
̟εριεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής ̟ροσφοράς ̟ου έχουν υ̟οβάλει, αν
̟εριέχει ασάφειες ή ήσσονος σηµασίας ατέλειες, ε̟ουσιώδεις ̟αραλείψεις ή
̟ρόδηλα τυ̟ικά ή υ̟ολογιστικά σφάλµατα ̟ου ο αναθέτων φορέας κρίνει ότι
µ̟ορεί να θερα̟ευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν ̟ρέ̟ει να έχει ως α̟οτέλεσµα την
ουσιώδη αλλοίωση της ̟ροσφοράς και δεν ̟ρέ̟ει να ̟ροσδίδει αθέµιτο
ανταγωνιστικό ̟λεονέκτηµα της συγκεκριµένης ̟ροσφοράς σε σχέση µε τις λοι̟ές.
Η ̟αροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον ̟ροσφέροντα, σύµφωνα µε τις
̟αραγράφους 1 έως 4, είναι υ̟οχρεωτική για τον αναθέτοντα φορέα, εάν ε̟ίκειται
α̟οκλεισµός του ̟ροσφέροντα ή υ̟οψηφίου α̟ό τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των
δικαιολογητικών και εγγράφων της ̟ροσφοράς.
3. Περιεχόµενα Φακέλου Προσφοράς
3.1. Νοµιµο̟οιητικά έγγραφα
Οι ενδιαφερόµενοι θα ̟ρέ̟ει να εσωκλείσουν στο φάκελό τους τα ̟αρακάτω έγγραφα,
τα ο̟οία ̟ρέ̟ει να υ̟οβληθούν σε ̟ρωτότυ̟α ή σε ευκρινή αντίγραφα:
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 ισχύ 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.
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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
αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει το εν ενεργεία ∆.Σ.
και το ̟ρόσω̟ο ̟ου εκ̟ροσω̟εί την εταιρεία.
ε) Ισχύον καταστατικό µε τις τυχόν τρο̟ο̟οιήσεις και ̟ιστο̟οιητικό ̟ερί καταστατικών
τρο̟ο̟οιήσεων.
στ) 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 Πρόσκλησης 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, των νόµιµων α̟οδοχών ̟ου έχουν
θεσ̟ίθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις ̟εριβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι ο̟οίες
α̟αριθµούνται στο Παράρτηµα XIV του Προσαρτήµατος B' του Ν.4412/2016.
• Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να τηρεί τις διατάξεις τις
νοµοθεσίας ̟ερί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και ̟ρόληψης του
ε̟αγγελµατικού κινδύνου. Η αθέτηση της υ̟οχρέωσης της ανωτέρω ̟αραγράφου
συνιστά σοβαρό ε̟αγγελµατικό ̟αρά̟τωµα.
• Ότι δεν έχουν α̟οκλειστεί α̟ό ∆ηµόσιους ∆ιαγωνισµούς για ο̟οιονδή̟οτε λόγο ή σε
κάθε ̟ερί̟τωση έχει ̟αρέλθει η ηµεροµηνία λήξης της χρονικής ̟εριόδου ισχύος του
α̟οκλεισµού.
ζ) Πιστο̟οιητικό της ̟αρ. 2γ του άρθρου 73 Ν. 4412/2016, α̟ό τη ∆ιεύθυνση
Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Ε̟ιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, α̟ό το
ο̟οίο να ̟ροκύ̟τουν οι ̟ράξεις ε̟ιβολής ̟ροστίµου ̟ου έχουν εκδοθεί σε βάρος του
οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών ̟ριν την ηµεροµηνία λήξης της
̟ροθεσµίας υ̟οβολής ̟ροσφοράς ή αίτησης συµµετοχής. Σύµφωνα µε το µε αρ. ̟ρωτ.
ΕΞ-184471-2018/10001/31-5-2018 έγγραφο του Υ̟ουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Τ∆-239/18

6 /16

ΑΔΑ: 67ΛΑΟΡΛΟ-Ψ51

19PROC004330099 2019-01-14

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Σώµα Ε̟ιθεώρησης Εργασίας – Γραφείο
ειδικού Γραµµατέα, α̟ό 25-5-2018 έχει ενεργο̟οιηθεί στη ̟ύλη του ΣΕΠΕ (sepenet.gr)
η ηλεκτρονική υ̟ηρεσία υ̟οβολής αίτησης και αυτοµατο̟οιηµένης α̟άντησης σχετικά
µε τη χορήγηση του ̟ιστο̟οιητικού της ̟αρ. 2γ, του άρθρου 73, Ν. 4412/2016 κατά τα
ειδικότερα αναφερόµενα στο έγγραφο αυτό.
∆ιευκρινίζεται, ότι α̟ό τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης ή και ανάθεσης
σύµβασης θα α̟οκλείεται ο̟οιοσδή̟οτε οικονοµικός φορέας, εάν έχουν ε̟ιβληθεί σε
βάρος του, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών ̟ριν α̟ό την ηµεροµηνία λήξης της
̟ροθεσµίας υ̟οβολής της ̟ροσφοράς,
αα) 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
ββ) 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.
Οι ανωτέρω αα και ββ κυρώσεις ̟ρέ̟ει να έχουν α̟οκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική
ισχύ.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου το εν λόγω ̟ιστο̟οιητικό δεν εκδίδεται α̟ό τη ∆ιεύθυνση
Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Ε̟ιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων θα
̟ροσκοµίσει ένορκη βεβαίωση µε ηµεροµηνία έκδοσης την ̟αραµονή της ηµεροµηνίας
λήξης της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής ̟ροσφοράς στην ο̟οία ε̟ι ̟οινή α̟οκλεισµού θα
δηλώνεται ότι :
• ότι δεν έχει ε̟ιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών
̟ριν α̟ό την ηµεροµηνία λήξης της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής ̟ροσφοράς ή αίτησης συµµετοχής:
αα) 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 ββ) 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. Οι υ̟ό αα` και ββ` κυρώσεις έχουν/δεν έχουν α̟οκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική
ισχύ.».
3.2 Τεχνική και ε̟αγγελµατική ικανότητα:
Α̟αραίτητη ̟ροϋ̟όθεση για τους συµµετέχοντες είναι να έχουν εκτελέσει α̟ό την
01.01.2015 και µετά µία (1) τουλάχιστον σύµβαση ̟αρόµοιου αντικειµένου ετήσιας
διάρκειας µε ελάχιστο συµβατικό αντικείµενο το ̟οσό των είκοσι χιλιάδων ̟εντακοσίων
Ευρώ (20.500,00€) άνευ ΦΠΑ ή δύο (2) τουλάχιστον συµβάσεις κάθε µίας των ο̟οίων το
ετήσιο συµβατικό αντικείµενο να υ̟ερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000,00€) Ευρώ άνευ
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ΦΠΑ και ταυτόχρονα το άθροισµα των ετήσιων συµβατικών τιµηµάτων τους να
υ̟ερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ̟εντακόσια (20.500,00€) Ευρώ άνευ ΦΠΑ των ο̟οίων η
έναρξη έγινε µετά την 01.01.2015.
Σε ό,τι αφορά την έναρξη των συµβάσεων µετά την 01.01.2015, λαµβάνονται υ̟όψη και
αξιολογούνται και συµβάσεις ̟ου έχουν υ̟ογραφεί ̟ρογενέστερα της 01.01.2015, ωστόσο
κατό̟ιν συνεχών ̟αρατάσεων τους η διάρκεια ισχύος τους συνεχίζει µετά την 01.01.2015
και στο χρονικό διάστηµα α̟ό 01.01.2015 έως την ηµεροµηνία υ̟οβολής των
̟ροσφορών, το συµβατικό τους τίµηµα καλύ̟τει τα ως άνω χρηµατικά όρια.
Οι διαγωνιζόµενοι ̟ρος α̟όδειξη των ανωτέρω θα ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίσουν :
α) ΠΙΝΑΚΑ στον ο̟οίο θα αναγράφονται:
• Το όνοµα του ̟ελάτη
• Το όνοµα και τηλέφωνο του ̟ροσώ̟ου ε̟ικοινωνίας (Η ΣΤΑΣΥ ε̟ιφυλάσσεται,
εάν το ε̟ιθυµεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους ε̟αλήθευσης των στοιχείων ̟ου
θα υ̟οβληθούν)
• 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.
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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.
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.
Ο υ̟εργολάβος ̟ριν την εκτέλεση των εργασιών θα ̟ροσκοµίσει στη ΣΤΑΣΥ το
δικαιολογητικό του άρθρου 3.1.ζ.
3.4 Οικονοµική Προσφορά
Στην Οικονοµική Προσφορά θα ̟εριέχονται όλα τα στοιχεία ̟ου α̟αιτούνται, σύµφωνα
µε το Συνηµµένο Παράρτηµα Ι του τεύχους διακήρυξης, µε τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
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 ο διαγωνιζόµενος ̟ου θα υ̟οβάλλει την συµφερότερη
οικονοµική ̟ροσφορά (ΟΠ) βάσει τιµής σύµφωνα µε το Ν.4412/2016, η ο̟οία δεν θα
υ̟ερβαίνει την ̟ροϋ̟ολογιζόµενη δα̟άνη.
5. Κατακύρωση ∆ιαγωνισµού
Η Ε̟ιτρο̟ή διαγωνισµού εισηγείται στο ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της ΣΤΑΣΥ την
κατακύρωση του διαγωνισµού στον 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 του
∆ιαγωνισµού κοινο̟οιεί σε όλους τους διαγωνιζόµενους, ̟λην του µειοδότη, το
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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 η
κατακυρωτική α̟όφαση και ε̟ιστολή ανάθεσης µε ̟ρόσκληση ̟ροσκόµισης των
α̟αραίτητων εγγράφων για την υ̟ογραφή της σύµβασης, η ο̟οία αναρτάται στο
δικτυακό χώρο της ∆ΙΑΥΓΕΙΑΣ και στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
6. Υ̟ογραφή Σύµβασης
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 ΙΙ 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 εγγυητική ε̟ιστολή καλής εκτέλεσης ισχύει και ̟αραµένει σε ισχύ και ενέργεια, µέχρι
να ολοκληρωθούν ικανο̟οιητικά όλες οι α̟αιτήσεις της Σύµβασης. Η εγγυητική
ε̟ιστολή καλής εκτέλεσης ε̟ιστρέφεται άτοκα στον Ανάδοχο µετά την λύση ή λήξη της
Σύµβασης µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι δεν εκκρεµούν αξιώσεις της ΣΤΑΣΥ για ο̟οιαδή̟οτε
υ̟αίτια ή ανυ̟αίτια αθέτηση των όρων της Σύµβασης και δεν έχει υ̟άρξει λόγος για
κατά̟τωσή της ολική ή µερική.

• 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 µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 4.7
Εκ̟αίδευση και Προσόντα του Προσω̟ικού του Αναδόχου του ̟αραρτήµατος ΙV. Εντός
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είκοσι (20) ηµερών α̟ό την α̟οστολή της ανάθεσης, ο ανάδοχος οφείλει να έχει
ολοκληρώσει την α̟αιτούµενη εκ̟αίδευση. Σε ̟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.
Σε ̟ερί̟τωση αντικατάστασης ̟ροσω̟ικού της ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να ενηµερώσει
εγγράφως την ΣΤΑΣΥ ΑΕ
Σε ̟ερί̟τωση µη έγκαιρης ̟ροσκόµισης των ανωτέρω ο ανάδοχος θα κηρύσσεται
έκ̟τωτος.
7. ∆ιάρκεια Σύµβασης
Ο Ανάδοχος θα υ̟ογράψει σύµβαση µε την ΣΤΑΣΥ διάρκειας ενός (1) έτους µε
ηµεροµηνία έναρξης την ηµεροµηνία υ̟ογραφής της.
8. Ποινική Ρήτρα – Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκ̟τώτου
Σε ό,τι αφορά τις ̟οινικές ρήτρες ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 218 του N. 4412/2016
και ειδικότερα ως κατωτέρω:
•

Η ̟αντελής α̟οχή του συντηρητή α̟ό την εκτέλεση των ανειληµµένων µε την
̟αρούσα υ̟οχρεώσεών του ̟έραν των ̟έντε (5) ηµερών, θα συνε̟άγεται την σε
βάρος του έκ̟τωση και σε όφελος της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. όλου του ̟οσού της εγγυητικής
ε̟ιστολής και την κήρυξή του ως έκ̟τωτου.

•

Η µη έγκαιρη αντα̟όκριση του συντηρητή σε κλήση για έκτακτη βλάβη σύµφωνα µε
το χρονοδιάγραµµα του Άρθρου 3 («Χρόνος Αντα̟όκρισης – ∆ιαθεσιµότητα»), θα
συνε̟άγεται την σε βάρος του ε̟ιβολή χρηµατικού ̟ροστίµου:
• 250€ για την ̟ρώτη φορά,
• 500€ για την δεύτερη φορά και
• 1000€ για την τρίτη φορά.
• Περαιτέρω ̟ερι̟τώσεις µη έγκυρης αντα̟όκρισης σε κλήση για έκτακτη βλάβη
οδηγεί αυτόµατα σε λύση του συµβολαίου συντήρησης εις βάρος του συντηρητή
και την κήρυξη του ως εκ̟τώτου.

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.
9. Εγγύηση καλής λειτουργίας
Ο συντηρητής θα είναι υ̟οχρεωµένος να εγγυηθεί την καλή λειτουργία τουλάχιστον έξι
(6) µηνών σε όλα τα συστήµατα των ρολών και συρόµενων θυρών µετά α̟ό κάθε
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συντήρηση, ̟ου θα καλύ̟τει τα υλικά και τις εργασίες συντήρησης εκτός α̟ό τις
̟ερι̟τώσεις :
1) Βλαβών ̟ου είναι συνέ̟εια α̟αραίτητων εργασιών ̟ου α̟αιτούνται και υ̟άρχει ε̟ί
̟λέον κόστος (διότι δεν εµ̟ί̟τει στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 5 του συνηµµένου
Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών) και αυτές δεν έχουν γίνει αλλά τις έχει υ̟οβάλει
µε ε̟ιστολή του, ο συντηρητής στην ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
2) Βλαβών ̟ου οφείλονται α̟οδεδειγµένα στην κακή χρήση των µηχανηµάτων ή
ε̟έµβασης σε αυτά α̟ό άτοµα µη ανήκοντα στο ̟ροσω̟ικό του συντηρητή ή δεν είναι
εξουσιοδοτηµένα α̟ό αυτόν.
3) Μεγάλων φυσικών καταστροφών ή βανδαλισµών.
Στις ανωτέρω εξαιρέσεις (̟ερι̟τώσεις 1, 2 και 3) και εφόσον τούτο α̟αιτηθεί α̟ό την
ΣΤΑΣΥ Α.Ε., ο συντηρητής θα ̟ροσφέρει τις υ̟ηρεσίες α̟οκατάστασης βλαβών στον
εξο̟λισµό έναντι των τιµών ̟ου θα ̟ροβλέ̟ονται στους συµ̟ληρωµένους α̟ό εκείνον
αντίστοιχους ̟ίνακες (Β) και (Γ) του εντύ̟ου «Οικονοµική Προσφορά».
10. 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 την καθ’ ύλην αρµόδια ∆ιεύθυνση της ΣΤΑΣΥ ΑΕ σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα
άρθρα 216 έως 221 του Ν. 4412/2016.
11. Τρό̟ος Πληρωµής
Ο τρό̟ος ̟ληρωµής θα ̟ραγµατο̟οιείται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 200
του N.4412/2016.
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Το τριµηνιαίο τίµηµα α̟οδίδεται κατό̟ιν ̟ιστο̟οίησης των ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών,
α̟ό την καθ’ ύλην αρµόδια ∆ιεύθυνση της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο
̟αρόν τεύχος. Στη συνέχεια η αρµόδια ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής θα συντάσσει και θα
υ̟ογράφει ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής των υ̟ηρεσιών για το ο̟οίο τιµολογεί ο
ανάδοχος.
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 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 του συνόλου Ασφαλιστικών Εισφορών (ΙΚΑ, ΤΣΜΕ∆Ε, κλ̟).
Η ̟ληρωµή θα γίνει εξήντα (60) 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 εξήντα (60) ηµέρες µετά την ̟αραλαβή του.
Λοι̟ές υ̟ηρεσίες θα τιµολογούνται µε το ̟έρας αυτών και η αξία κάθε τιµολογίου θα
καταβάλλεται µε τον ως άνω τρό̟ο:
1. Τυχόν τίµηµα ̟ου αφορά σε α̟ό µέρους του συντηρητή υ̟ηρεσίες για α̟οκατάσταση
βλαβών (κόστη ανταλλακτικών, χρονοχρέωση α̟ασχόλησης τεχνικού ̟ροσω̟ικού),
θα εξοφλείται ε̟ίσης εντός εξήντα (60) ηµερών µετά α̟ό την ηµεροµηνία έκδοσης του
τιµολογίου του και αφού έχει ̟ροηγηθεί ̟ιστο̟οίηση α̟ό την καθ’ ύλην αρµόδια
∆ιεύθυνση της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η ̟αραλαβή του τιµολογίου
καθυστερήσει ̟έραν των ̟έντε (5) ηµερών α̟ό την ηµεροµηνία έκδοσης του, η
̟ληρωµή θα γίνεται εξήντα (60) ηµέρες µετά την ̟αραλαβή του.
2. Εργασίες ή ανταλλακτικά ̟ου α̟αιτούνται αλλά δεν συµ̟εριλαµβάνονται στις
υ̟οχρεώσεις του συντηρητή θα κοινο̟οιούνται εγγράφως στην καθ’ ύλην αρµόδια
∆ιεύθυνση της ΣΤΑΣΥ ΑΕ ώστε να τύχουν της έγκρισής της, ̟ροκειµένου να εγκριθεί
η δα̟άνη τους α̟ό την ΣΤΑΣΥ και κατό̟ιν να εξοφληθούν. Η εξόφληση θα γίνεται
εντός εξήντα (60) ηµερών µετά α̟ό την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου του
συντηρητή. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η ̟αραλαβή του τιµολογίου καθυστερήσει ̟έραν των
̟έντε (5) ηµερών α̟ό την ηµεροµηνία έκδοσης του, η ̟ληρωµή θα γίνεται εξήντα (60)
ηµέρες µετά την ̟αραλαβή του.
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
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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.
Το τιµολόγιο θα ̟ροσκοµισθεί στη Κεντρική Γραµµατεία της ΣΤΑΣΥ και θα έχει τα
̟αρακάτω στοιχεία:
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
Λειτουργία Μέσων Σταθερής Τροχιάς
Αθηνάς 67,
105 52 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ:099939745,
∆ΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Για ̟ληροφορίες σχετικά µε την εξόφληση του τιµολογίου µ̟ορείτε να ε̟ικοινωνείτε µε
το Λογιστήριο.
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υ̟έρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη ε̟ιβάρυνση,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση
των υ̟ηρεσιών στον τό̟ο και µε τον τρό̟ο ̟ου ̟ροβλέ̟εται στα έγγραφα της σύµβασης.
Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) 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.
β) 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.
γ) Κράτηση ύψους 0,02% υ̟έρ του ∆ηµοσίου, η ο̟οία υ̟ολογίζεται ε̟ί της αξίας, εκτός
ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµ̟ληρωµατικής σύµβασης. Το ̟οσό αυτό
̟αρακρατείται σε κάθε ̟ληρωµή α̟ό την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για
λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα µε
την ̟αρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 µετά την έκδοση
δ) Οι υ̟έρ τρίτων κρατήσεις υ̟όκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήµου 3% και στην ε̟’ αυτού εισφορά υ̟έρ ΟΓΑ 0,6%.
12. Ματαίωση ∆ιαγωνισµού
1. 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
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συµµετεχόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ̟αρόντος Βιβλίου 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.
6. Ειδικά για την ̟ερί̟τωση δ΄ της ̟αραγράφου 2 για την µαταίωση α̟αιτείται ειδική
αιτιολογηµένη α̟όφαση του αρµοδίου οργάνου.

13. 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.
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14. Τρο̟ο̟οίηση Σύµβασης
Για την τρο̟ο̟οίηση της σύµβασης ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 337 του
Ν.4412/2016.
15. ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης σύµβασης
Για το δικαίωµα µονοµερούς λύσης σύµβασης ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 338 του
Ν.4412/2016.

Γεώργιος Σ̟. Θωµό̟ουλος
∆ιευθύνων Σύµβουλος

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Οικονοµική Προσφορά
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Υ̟όδειγµα Εγγυητικής Ε̟ιστολής Καλής Εκτέλεσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Τεχνικές Προδιαγραφές
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - Όροι ασφαλείας
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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 τον ̟ίνακα ̟ου ακολουθεί 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
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.
Οι τιµές της Οικονοµικής Προσφοράς ̟ου θα δοθούν α̟ό τους διαγωνιζοµένους,
α̟οτελούν την ̟λήρη α̟οζηµίωσή τους για την ̟λήρη, ε̟ιτυχή και εµ̟ρόθεσµη εκτέλεση
όλων των ζητούµενων 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 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.
Τ∆-239/18

Π(Ι)-1/8

ΑΔΑ: 67ΛΑΟΡΛΟ-Ψ51

19PROC004330099 2019-01-14
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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 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.
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.
Ε̟ιβάλλεται κράτηση ύψους 0,02% υ̟έρ του ∆ηµοσίου, η ο̟οία υ̟ολογίζεται ε̟ί της
αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµ̟ληρωµατικής σύµβασης. Το ̟οσό
αυτό ̟αρακρατείται σε κάθε ̟ληρωµή α̟ό την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για
λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα µε
την ̟αρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 µετά την έκδοση
Οι υ̟έρ τρίτων κρατήσεις υ̟όκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου
3% και στην ε̟’ αυτού εισφορά υ̟έρ ΟΓΑ 0,6%.
Ειδικότερα, οι ̟ροσφέροντες θα διατυ̟ώσουν την οικονοµική τους ̟ροσφορά (ΟΠ) ως
άθροισµα των ΣΤ1, ΣΤ2 και ΣΤ3, ̟ου αντιστοιχούν στα εξής:
Το ΣΤ1 ̟εριλαµβάνει το συνολικό βασικό τίµηµα ̟ου αφορά στην ̟αροχή υ̟ηρεσιών
ό̟ως αυτές ̟εριγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 2 του Τεύχους Τεχνικών
Προδιαγραφών, για όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης.
Το ΣΤ2 ̟εριλαµβάνει το άθροισµα του κόστους των ανταλλακτικών, σύµφωνα µε το
συνηµµένο έγγραφό µε τίτλο «Πίνακας (ΙΙ) βασικών ανταλλακτικών για α̟οκατάσταση
έκτακτων βλαβών», και µε βάση τις εκτιµώµενες ̟οσότητες του εκάστοτε ανταλλακτικού
̟ου θα αστοχήσουν κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης. Οι εκτιµώµενες ̟οσότητες
δεν είναι δεσµευτικές και η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα είτε να εξαντλήσει µέρος
των αναγραφόµενων ανταλλακτικών, είτε να ζητήσει ̟ερισσότερα ανταλλακτικά α̟ό
κά̟οιο είδος, µε τις τιµές της Σύµβασης για το εκάστοτε ανταλλακτικό.
Το ΣΤ3 ̟εριλαµβάνει το εργατικό κόστος για την α̟οκατάσταση εκτάκτων βλαβών,
σύµφωνα µε το συνηµµένο έγγραφο µε τίτλο «Πίνακας (ΙΙΙ) αµοιβών ̟ροσω̟ικού του
συντηρητή». Οι εκτιµώµενες εργατοώρες δεν είναι δεσµευτικές και η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.
διατηρεί το δικαίωµα είτε να εξαντλήσει µέρος των αναγραφόµενων, είτε να ζητήσει να
τις υ̟ερβεί, χωρίς να ̟ροκαλείται µεταβολή των τιµών της Σύµβασης.
Το άθροισµα των ΣΤ1, ΣΤ2 και ΣΤ3 θα α̟οτελεί το συνολικό συµβατικό τίµηµα και θα
είναι και το κριτήριο για την ανάδειξη του µειοδότη (ΟΠ) = (ΣΣΤ).
Ε̟ίσης, οι ̟ροσφέροντες θα συνυ̟οβάλλουν συµ̟ληρωµένο τον ΠΙΝΑΚΑ Β, µε το
κόστος των ανταλλακτικών για α̟οκατάσταση έκτακτων βλαβών ̟ροκειµένου να
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γνωρίζει η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. το τίµηµα ̟ου θα καταβάλλει στον Ανάδοχο σε ̟ερι̟τώσεις ̟ου
χρειαστεί να τα χρησιµο̟οιήσει κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης.
Τέλος, οι ̟ροσφέροντες θα συνυ̟οβάλλουν συµ̟ληρωµένο τον ΠΙΝΑΚΑ Γ, µε το
ωροµίσθιο των αναφεροµένων σε αυτόν ειδικοτήτων ̟ροκειµένου να γνωρίζει η ΣΤΑΣΥ
Α.Ε. το τίµηµα ̟ου θα καταβάλλει στον Ανάδοχο σε ̟ερι̟τώσεις α̟ασχόλησής του για
α̟οκατάσταση έκτακτων ζηµιών και βλαβών στον εξο̟λισµό, α̟ό βανδαλισµούς και
λοι̟ά ̟εριστατικά για τα ο̟οία δεν έχει α̟οδεδειγµένα ευθύνη ο ίδιος ο Ανάδοχος και
για ̟ερι̟τώσεις ̟ου δεν καλύ̟τονται α̟ό την ̟αράγραφο 1 του Άρθρου 2 - ΒΑΣΙΚΟ
ΤΙΜΗΜΑ (ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) του Τεύχους
Τεχνικών Προδιαγραφών.
Οι τιµές του ̟ίνακα θα ε̟ιβαρύνονται µε τις νόµιµες ̟ροσαυξήσεις για νυχτερινή
εργασία ή εργασία σε αργίες/εορτές και δεν αξιολογούνται µε την οικονοµική
̟ροσφορά.
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι διαγωνιζόµενοι θα ̟ρέ̟ει να συµ̟ληρώσουν τους κάτωθι ̟ίνακες:
ΠΙΝΑΚΑΣ (Α) :
(Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τ∆-239/18
Ετήσιο βασικό Τιµολόγιο Παροχής υ̟ηρεσιών
(ΣΤ1)

…….…………€
̟λέον ΦΠΑ

Κόστος ανταλλακτικών (ΣΤ2)

…….…………€
̟λέον ΦΠΑ

Εργατικό κόστος για την α̟οκατάσταση των
εκτάκτων βλαβών (ΣΤ3)

…….…………€
̟λέον ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ (ΣΣΤ)
ΟΠ = (ΣΣΤ) = (ΣΤ1+ΣΤ2+ΣΤ3)

………………€
̟λέον ΦΠΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ (Β) :
Τιµοκατάλογος ανταλλακτικών, ό̟ως αυτά ̟εριγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ –
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ, σύµφωνα µε τον ̟αρακάτω ̟ίνακα :
(Β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΒΛΑΒΩΝ
α/α

1

Ανταλλακτικό
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ

Τ∆-239/18

Εκτιµώµενος
αριθµός
ανταλλακτικών
7 τεµ.
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2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ

7 τεµ.

3 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

10 τεµ.

4 ∆ΕΚΤΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

10 τεµ.

5 ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ

20 τεµ.

6 ΕΛΑΤΗΡΙΑ

50 τεµ.

7 ΠΛΑΚΕΤΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ

8 τεµ.

8

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΥΜΠΛΕΞΗΣ

9 ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑ

10 τεµ.
20 τεµ.

10 ΛΑΣΤΙΧΑ Ο∆ΗΓΩΝ

50 µέτρα

11 ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΟ∆ΙΑΣ

50 µέτρα

12

ΠΛΑΪΝΟ ΜΟΤΕΡ ΜΟΝΟ
ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ

5 τεµ.

13

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΟΤΕΡ 2 INCHES
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ 120 KG

2 τεµ.

14

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΟΤΕΡ 2 INCHES
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ 160 KG

5 τεµ.

15

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΟΤΕΡ 2 INCHES
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ 200 KG

5 τεµ.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΟΤΕΡ 2,5

16 INCHES ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ 120

2 τεµ.

KG
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΟΤΕΡ 2,5
17 INCHES ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ 160
KG

Τ∆-239/18
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ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΟΤΕΡ 2,5
18 INCHES ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ 200
KG

5 τεµ.

19

ΜΟΤΕΡ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΣΩΛΗΝΑ 120 KG

1 τεµ.

20

ΜΟΤΕΡ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΣΩΛΗΝΑ 160 KG

1 τεµ.

21

ΜΟΤΕΡ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΣΩΛΗΝΑ 200 KG

1 τεµ.

22

ΜΟΤΕΡ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ
ΠΟΡΤΑΣ

2 τεµ.

23 ΠΡΟΦΙΛ Ο∆ΗΓΩΝ 7 CM

50 µέτρα

24 ΠΡΟΦΙΛ Ο∆ΗΓΩΝ 12 CM

50 µέτρα

25

ΠΡΟΦΙΛ ΠΟ∆ΙΑΣ L110 ,
L110D , L 80

26 ΠΡΟΦΙΛ ΠΟ∆ΙΑΣ Α100
27

ΣΕΤ ΑΚΡΙΑΝΩΝ
ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΩΝ

50 µέτρα
50 µέτρα
20 τεµ.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΣΤ2
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Π(Ι)-6/8

…….…………€
̟λέον ΦΠΑ
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ΠΙΝΑΚΑΣ (Γ) :
Τιµοκατάλογος Χρέωσης µη ̟εριλαµβανοµένων υ̟ηρεσιών στο ανωτέρω συνολικό
συµβατικό τίµηµα, ό̟ως αυτές ̟εριγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ, σύµφωνα µε τον ̟αρακάτω ̟ίνακα:

(Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ
α/α

Κατηγορία ̟ροσω̟ικού

1

Τεχνίτες για την
α̟οκατάσταση έκτακτων
βλαβών

2

Βοηθοί για την
α̟οκατάσταση έκτακτων
βλαβών

Κόστος Εργατοώρας
(ευρώ)

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΣΤ3

Συνολικό Κόστος
(ευρώ)

…….…………€
̟λέον ΦΠΑ

Ισχύς Προσφοράς………………..

(*) Τίθεται η Υ̟ογραφή του Νοµίµου Εκ̟ροσώ̟ου του ∆ιαγωνιζοµένου και η σφραγίδα
της εταιρείας (̟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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ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ∆-239/18

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΘΥΡΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
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Προς την
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
ΑΘΗΝΑΣ 67
105 52, ΑΘΗΝΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ......…. ΓΙΑ ΠΟΣΟ......…..Ευρώ.
1. Με την ε̟ιστολή αυτή σας γνωστο̟οιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα
και ανε̟ιφύλακτα, ευθυνόµενοι α̟έναντί σας εις ολόκληρο και ως
αυτοφειλέτες υ̟έρ ………………………………. (̟λήρη ε̟ωνυµία, ΑΦΜ,
∆ΟΥ, ∆ιεύθυνση) 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
την ανάθεση της συντήρησης και α̟οκατάστασης βλαβών των
ηλεκτροκίνητων ρολών και συρόµενων θυρών της γραµµής 1 της ΣΤΑΣΥ
Α.Ε. (∆ιαγωνισµός Τ∆-239/18)
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υ̟όψη εγγύησή µας θα ̟αραµείνει σε ̟λήρη
ισχύ µέχρι να ε̟ιστραφεί σ’εµάς η ̟αρούσα εγγυητική ε̟ιστολή, µαζί µε
έγγραφη δήλωσή σας ότι µας α̟αλλάσσετε α̟ό την υ̟όψη εγγύηση.
Μέχρι τότε, θα ̟αραµείνουµε υ̟εύθυνοι για την άµεση καταβολή σ’εσάς
του ̟οσού της εγγύησης.
6. 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.
7. Σε ̟ερί̟τωση κατά̟τωσης αυτής, το ̟οσό της κατά̟τωσης υ̟όκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
Τ∆-239/18
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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 τη Τρά̟εζα µας.

Τ∆-239/18

Π(ΙΙ)- 2 /2

ΑΔΑ: 67ΛΑΟΡΛΟ-Ψ51

19PROC004330099 2019-01-14

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ∆-239/18

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΘΥΡΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΤΗΣ
ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ………………………...1
ΑΡΘΡΟ 2: ΒΑΣΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ (ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)..................................................................................................1
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ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Το αντικείµενο της Σύµβασης είναι η ανάληψη ολοκληρωµένης συντήρησης των
ηλεκτροκίνητων ρολών και συρόµενων θυρών, ̟ου διαθέτει η ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
στους ε̟ιβατικούς σταθµούς, στα κτήρια και στις εγκαταστάσεις κατά µήκος της
Γραµµής 1 (Αναλυτικά αναφέρονται τα ̟ρος συντήρηση ηλεκτροκίνητα ρολά
και οι συρόµενες θύρες, καθώς και η θέση αυτών στο δίκτυο, στο συνηµµένο
έγγραφο µε τίτλο «ΠΙΝΑΚΑΣ (Ι) ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΤΩΝ
ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΘΥΡΩΝ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΡΑ∆ΙΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 1»).
Ε̟ί ̟λέον αντικείµενο της σύµβασης είναι και η α̟οκατάσταση των βλαβών
τους ό̟ου αυτό α̟αιτείται καθώς και τα α̟αιτούµενα ανταλλακτικά (ό̟ου
̟ροβλέ̟εται α̟ό το Άρθρο 5) σύµφωνα µε τις οδηγίες και τις ̟ροδιαγραφές των
κατασκευαστών τους.
Συγκεκριµένα θα συντηρούνται και θα υ̟οστηρίζονται τεχνικά τα
̟ροαναφερόµενα συστήµατα, έτσι ώστε να είναι ̟λήρως διαθέσιµα και σε
α̟ρόσκο̟τη λειτουργία σε όλη την ̟ερίοδο ισχύος της σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 2: ΒΑΣΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ (ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)
Το βασικό τίµηµα για την υ̟οστήριξη των ηλεκτροκίνητων ρολών και των
συρόµενων θυρών θα αναφέρεται στις υ̟ηρεσίες συντήρησης ήτοι:
• Περιοδική συντήρηση, µία φορά ανά εξάµηνο ενός έκαστου συστήµατος
ηλεκτροκίνητου ρολού και συρόµενης θύρας.
• Περιοδικός ̟ρολη̟τικός έλεγχος µία φορά ανά εξάµηνο, (ε̟ί ̟λέον της
συντήρησης, για το ίδιο χρονικό διάστηµα) της κατάστασης του ρολού και
της συρόµενης θύρας.
Προσοχή οι ανωτέρω υ̟ηρεσίες ̟εριλαµβάνουν και την αντικατάσταση υλικών ή
ανταλλακτικών. Αναλυτική ̟εριγραφή των υ̟ηρεσιών αυτών υ̟άρχει στο Άρθρο 5.
• Εντο̟ισµός και α̟οκατάσταση δυσλειτουργιών ή βλαβών αυτών.
• ∆οκιµές για τη δια̟ίστωση της καλής λειτουργίας των.
Τα ανταλλακτικά τα ο̟οία θα χρησιµο̟οιούνται σε α̟οκατάσταση βλάβης θα
είναι καινούργια, γνήσια ό̟ως τα ορίζει ο κατασκευαστής και θα τύχουν της
έγκρισης της τεχνικής υ̟ηρεσίας της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
Στο βασικό τίµηµα κατά τα ̟αρα̟άνω, ̟εριλαµβάνονται και οι ̟άσης φύσεως
φόροι και κρατήσεις, οι α̟οζηµιώσεις του α̟ασχολούµενου στο έργο
̟ροσω̟ικού του συντηρητή καθώς και οι υ̟έρ αυτού ασφαλιστικές εισφορές
στα ταµεία κυρίας και ε̟ικουρικής ασφάλισής του, οι δα̟άνες µεταφοράς
αυτού στο έργο ̟ροκειµένου να ̟αράσχουν τις εν λόγω υ̟ηρεσίες τους, το
κόστος χρήσης µηχανικών και λοι̟ών µέσων κατά την υλο̟οίηση της ̟αρούσας
σύµβασης, το κέρδος του συντηρητή, τα γενικά του έξοδα και κάθε άλλη δα̟άνη
̟ου ρητά δεν αναφέρεται στην ̟αρούσα. Στο τίµηµα της ̟ροσφοράς θα
̟εριλαµβάνονται όλα τα α̟αραίτητα ειδικά εργαλεία και συσκευές ̟ου
α̟αιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών.
Τ∆-239-18-Τ∆
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ΑΡΘΡΟ
3:
ΧΡΟΝΟΣ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΘΥΡΩΝ
Με τον όρο «Πλήρης Λειτουργία των ηλεκτροκίνητων ρολών και συρόµενων
θυρών» θα εννοείται εφεξής η λειτουργική κατάσταση αυτών κατά την ο̟οία :
Όλα τα ηλεκτροκίνητα ρολά και συρόµενες θύρες είναι σε ̟λήρη λειτουργία όλο
το εικοσιτετράωρο και όλο το έτος.
Οι βλάβες των διακρίνονται σε :
• Μικρές βλάβες, ̟ου δεν ε̟ηρεάζουν την Πλήρη Λειτουργία των
ηλεκτροκίνητων ρολών ή συρόµενων θυρών (̟.χ. χαλασµένο κλειδί το̟ικού
χειριστηρίου και οι α̟αραίτητοι χειρισµοί για το άνοιγµα ή το κλείσιµο µετά
α̟ό ε̟ί τό̟ου έλεγχο, µ̟ορούν να γίνονται α̟ό την τρά̟εζα χειρισµών ή
χειροκίνητα µε την α̟εµ̟λοκή του αντίστοιχου ρολού).
• Μεγάλες βλάβες, ̟ου εµ̟οδίζουν την Πλήρη Λειτουργία των
ηλεκτροκίνητων ρολών και συρόµενων θυρών ή µ̟ορεί να µην την
εµ̟οδίζουν αλλά υ̟άρχει υ̟οψία, ένδειξη ή γνωµάτευση ̟ου εγκυµονεί
κίνδυνο για τον χρήστη η τον διερχόµενο ε̟ιβάτη.
Ο χρόνος αντα̟όκρισης σε βλάβη και η ̟ροσέλευση Τεχνικού του Συντηρητή,
θα είναι:
•
εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών το ̟ολύ, σε ̟ερί̟τωση Μικρών βλαβών
•
εντός τριών (3) ωρών το ̟ολύ , σε ̟ερί̟τωση Μεγάλων βλαβών.
Ο χρόνος αυτός αφορά την ώρα ̟ροσέλευσης του συνεργείου α̟ό την ώρα
λήψεως της αναγγελίας της βλάβης, ανεξάρτητα αν η κλήση γίνει εντός ή και
εκτός του ωραρίου λειτουργίας των δροµολογίων της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., δηλαδή καθ’
όλο το εικοσιτετράωρο συµ̟εριλαµβανοµένων Κυριακών και Αργιών. Η
αναγγελία της βλάβης θα γίνεται τηλεφωνικώς και γρα̟τώς µέσω φαξ, εφόσον
το τελευταίο είναι εφικτό, α̟ό το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
είτε α̟ό τον Υ̟εύθυνο Παρακολούθησης της Σύµβασης.
Ο χρόνος έναρξης των εργασιών α̟οκατάστασης µιας βλάβης θα είναι:
• εντός 24 ωρών το ̟ολύ, α̟ό την ώρα αναγγελίας µικρής βλάβης
• εντός τριών (3) ωρών το ̟ολύ, α̟ό την ώρα αναγγελίας µεγάλης βλάβης
Η χρονική διάρκεια των εργασιών α̟οκατάστασης µιας βλάβης θα είναι:
• 48 ώρες το ̟ολύ α̟ό την αναγγελία µικρής βλάβης.
Σε ̟ερί̟τωση µεγάλης βλάβης µε την άφιξη του Συντηρητή στο χώρο των
εγκαταστάσεων του συστήµατος στη ΣΤΑ.ΣΥ., θα ακολουθηθεί η διαδικασία ̟ου
̟εριγράφεται στο άρθρο 13 του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών
(«∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ»).
Ο συντηρητής είναι α̟οκλειστικά υ̟εύθυνος για την καλή συντήρηση και
ασφαλή λειτουργία του εξο̟λισµού. Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών
συντήρησης ή α̟οκατάστασης βλαβών το ̟ροσω̟ικό του συντηρητή α̟ό
ελλει̟ή εµ̟ειρία, κακοτεχνία ή άλλη ο̟οιαδή̟οτε αιτία ̟ροκαλέσει
ο̟οιαδή̟οτε βλάβη ή δυσλειτουργία σε υ̟οοµάδες η στο σύνολο του
συστήµατος του ηλεκτροκίνητου ρολού ή συρόµενης θύρας, ο συντηρητής θα
φέρει ακέραια την ευθύνη για την α̟οκατάσταση της ζηµίας ακόµη και άµεση
αντικατάσταση των µονάδων ̟ου υ̟έστησαν ζηµία µε έξοδά του.
Τ∆-239-18-Τ∆
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ΑΡΘΡΟ 4: ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο συντηρητής θα είναι υ̟οχρεωµένος να ̟ροσφέρει συντήρηση και
ε̟ιδιόρθωση στις ̟ερι̟τώσεις:
• Βλαβών ̟ου οφείλονται α̟οδεδειγµένα στην κακή χρήση των µηχανηµάτων
ή ε̟έµβασης σε αυτά α̟ό άτοµα µη ανήκοντα στο ̟ροσω̟ικό του συντηρητή
η δεν είναι εξουσιοδοτηµένα α̟ό αυτόν.
• Μεγάλων φυσικών καταστροφών ή βανδαλισµών.
Στις ανωτέρω ̟ερι̟τώσεις και εφόσον τούτο α̟αιτηθεί α̟ό την ΣΤΑΣΥ Α.Ε., ο
συντηρητής θα ̟ροσφέρει τις υ̟ηρεσίες α̟οκατάστασης βλαβών στον
εξο̟λισµό έναντι των τιµών ̟ου θα ̟ροβλέ̟ονται στους συµ̟ληρωµένους α̟ό
εκείνον ̟ίνακες (Β) και (Γ) του εντύ̟ου «Οικονοµική Προσφορά».
Η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να ζητά την ε̟ιδιόρθωση βλαβών και για
συστήµατα ̟ου δεν ̟εριέχονται στον συνηµµένο Πίνακα 1, τα ο̟οία θα
ε̟ισκευάζονται ε̟ίσης έναντι των τιµών των Πινάκων Β και Γ.
ΑΡΘΡΟ 5: ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Προς α̟οφυγή βλάβης των συστηµάτων των ηλεκτροκίνητων ρολών και
συρόµενων θυρών καθώς και για τη διατήρηση της καλής λειτουργίας κατά τη
χρήση αυτών, ο συντηρητής θα ̟ροβαίνει σε ̟ρογραµµατισµένη ̟εριοδική
συντήρηση εκτελώντας τις εργασίες και τους ελέγχους ̟ου ̟εριγράφονται στις
̟αραγράφους ένα (1) και δύο (2) ό̟ως ̟ροβλέ̟εται α̟ό τους κατασκευαστές
των συστηµάτων των ηλεκτροκίνητων ρολών και των συρόµενων θυρών και ε̟ί
̟λέον σε ̟ρολη̟τικό ̟εριοδικό έλεγχο σύµφωνα µε τις οδηγίες της
̟αραγράφου τρία (3).
Παράγραφος 1:
Έλεγχος και αν α̟αιτείται α̟οκατάσταση, αντικατάσταση ή ε̟ιδιόρθωση
(̟εριλαµβάνονται και τα α̟αραίτητα ανταλλακτικά ή υλικά ̟ου ̟ρέ̟ει να
αντικατασταθούν) κατά τη διάρκεια της ̟ρογραµµατισµένης ̟εριοδικής
συντήρησης:
• Βίδες ή συγκολλήσεις των οδηγών µε τα δοµικά στοιχεία.
• Βίδες συγκράτησης του άξονα στις βάσεις του.
• Βίδες συγκράτησης του µοτέρ και του κουζινέτου.
• Βίδες συγκράτησης των βάσεων ή σηµαιών στα δοµικά στοιχεία.
• Βίδες συγκράτησης του ρολού στον άξονα του.
• Βίδες στήριξης του κουτιού καλύψεων.
• Φθαρµένων ελαστικών στεγάνωσης του ρολού.
• Φθαρµένων ̟λαστικών τριβής στην κουρτίνα αυτού.
• Φθαρµένων µεντεσέδων.
• Στους τερµατικούς διακό̟τες (για τη ρύθµιση της ακριβής θέσης στάσης του
ρολού στο άνοιγµα ή στο κλείσιµο αυτού).
Τ∆-239-18-Τ∆
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• Ντίζα για τη χειροκίνηση του ρολού. Περιλαµβάνει, το συρµατόσχοινο µαζί
µε τα ̟αρελκόµενα α̟ό τον κινητήρα µέχρι την ειδική λαβή, είτε αυτή είναι
κουκουνάρα είτε λαβή σε ειδικό κουτί Blindoor, σε ̟ερί̟τωση ̟ου θα
α̟αιτείται.
• Της ειδικής λαβής (κουκουνάρα) για την τάνυση του συρµατόσχοινου για
την α̟εµ̟λοκή είτε αυτή είναι τύ̟ου κουκουνάρας, είτε είναι ενιαίο σύστηµα
λαβής µαζί µε ειδικό µεταλλικό κουτί λαβής (blindoor), είτε σύστηµα
ενσωµατωµένο στον το̟ικό διακό̟τη χειρισµού.
• Στα συστήµατα ασφαλείας ̟ου τυχόν υ̟άρχουν στο ρολό.
Εδώ ε̟ισηµαίνουµε τον έλεγχο για τη σωστή στάθµευση των ρολών (ό̟ου
αυτό το σύστηµα υ̟άρχει) στο άνω και κάτω σηµείο, σε σχέση µε τις
µαγνητικές τερµατικές ε̟ί το ̟λείστον ε̟αφές ̟ου χρησιµο̟οιούνται α̟ό
τον αυτοµατισµό της κάθε τρά̟εζας ελέγχου ̟ου βρίσκεται στο σταθµαρχείο
σε κάθε σταθµό ώστε να αναγνωρίζει τη θέση (ανοικτό ή κλειστό) του κάθε
ρολού.
• Στις συνδέσεις των καλωδίων.
• Στην κατάσταση των καλωδίων ισχυρών και ασθενών ρευµάτων ̟ου
ανήκουν στην εγκατάσταση του ρολού.
• Έλεγχος των ηλεκτρικών λειτουργιών και αν α̟αιτείται ρύθµιση ή
αντικατάσταση των ̟ροβληµατικών εξαρτηµάτων, ό̟ως οι µ̟ουτονιέρες
ελέγχου και όλα εν γένει τα το̟ικά χειριστήρια (µε κλειδί ή χωρίς) για τον
ηλεκτροκίνητο έλεγχο.
Παράγραφος 2:
Ταυτόχρονα (µε τους ελέγχους και τις α̟αραίτητες ε̟ιδιορθώσεις µαζί µε τα
α̟αιτούµενα υλικά, σε όλες τις εργασίες και ελέγχους της ̟αραγράφου 1)
γίνεται έλεγχος και εκτέλεση α̟αραίτητων εργασιών, κατά τη διάρκεια της
̟ρογραµµατισµένης ̟εριοδικής συντήρησης, για ε̟ιδιόρθωση των συστηµάτων
των ρολών και των συρόµενων θυρών, σύµφωνα µε τις ̟εριγραφές ̟ου
ακολουθούν:
• Σ̟ασµένων ελατηρίων ή ελατηρίων ̟ου η ανυψωτική τους ικανότητα έχει
µειωθεί καθιστώντας δύσκολη τη χειροκίνηση.
• Φθαρµένης αλυσίδας ή αλυσοτροχών µετάδοσης κίνησης (ό̟ου υ̟άρχει) και
εν γένει του συστήµατος µετάδοσης κίνησης.
• Φθαρµένων ή χτυ̟ηµένων οδηγών του ρολού.
• Φθαρµένων ή χτυ̟ηµένων ̟ροφίλ του ρολού είτε εν γένει τµηµάτων της
κουρτίνας του ρολού.
• Του συστήµατος α̟εµ̟λοκής (για τα ηλεκτροµηχανικά µέρη, ̟έραν αυτών
̟ου αναφέρονται στην ̟αράγραφο 1), για τη χειροκίνητη λειτουργία σε
̟ερί̟τωση ̟ου θα α̟αιτείται.
• Ολόκληρου του άξονα για τυχόν ασυνήθιστες ̟αραµορφώσεις ή ρωγµές.
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• Προβληµατικού ηλεκτροκινητήρα ή ̟ροβληµατικών συστηµάτων µετάδοσης
κίνησης ή άλλων µερών αυτού (̟έραν αυτών ̟ου ̟εριλαµβάνονται στην
̟αράγραφο 1).
Προσοχή: Αν δια̟ιστωθεί ανυ̟έρβλητο ̟ρόβληµα, κατά τη διάρκεια των εργασιών
αυτών και για την ε̟ιδιόρθωσή του χρειάζεται ανταλλακτικό ̟ου δεν εµ̟ί̟τει στην
̟αράγραφο 1, θα ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 8, Ανταλλακτικά Συστήµατος.
Παράγραφος 3:
Ε̟ί ̟λέον της ̟εριοδικής συντήρησης, ο συντηρητής θα ̟ροβαίνει σε
̟ρολη̟τικό ̟εριοδικό έλεγχο, εκτελώντας τους ελέγχους ̟ου ̟εριγράφονται
κατωτέρω.
Ε̟ιµελώς να γίνονται έλεγχοι σε:
• Βίδες ή συγκολλήσεις των οδηγών µε τα δοµικά στοιχεία.
• Βίδες στήριξης των κουτιών καλύψεων.
• Φθαρµένα ελαστικά στεγάνωσης του ρολού σε ορατά σηµεία ό̟ως ̟.χ. στους
οδηγούς της κουρτίνας του ρολού.
• Φθαρµένα ̟λαστικά τριβής σε ορατά σηµεία στην κουρτίνα αυτού.
• Τερµατικούς διακό̟τες (Αν η στάση σε άνω και κάτω σηµείο γίνεται
κανονικά).
• Σύστηµα α̟εµ̟λοκής (χειροκίνητη λειτουργία).
• Συστήµατα ασφαλείας ̟ου τυχόν υ̟άρχουν στο ρολό.
• Ορατά καλώδια ισχυρών και ασθενών ρευµάτων ̟ου ανήκουν στην
εγκατάσταση του ρολού.
• Ηλεκτρικές λειτουργίες και αν α̟αιτείται ρύθµιση ή αντικατάσταση των
̟ροβληµατικών εξαρτηµάτων, όσων η κακή λειτουργία τους µ̟ορεί να
δια̟ιστωθεί µε αυτό το είδος του ελέγχου, ό̟ως ̟.χ. οι µ̟ουτονιέρες ελέγχου
και όλα εν γένει τα το̟ικά χειριστήρια (µε κλειδί ή χωρίς) για τον
ηλεκτροκίνητο έλεγχο.
• Ελατήρια ̟ου η ανυψωτική τους ικανότητα έχει µειωθεί καθιστώντας
δύσκολη τη χειροκίνηση.
• Αλυσίδες ή αλυσοτροχούς µετάδοσης κίνησης (ό̟ου υ̟άρχουν) και εν γένει
στο σύστηµα µετάδοσης κίνησης.
• Φθαρµένους ή χτυ̟ηµένους οδηγούς του ρολού.
• Φθαρµένα ή χτυ̟ηµένα ̟ροφίλ του ρολού είτε εν γένει τµηµάτων της
κουρτίνας αυτού.
• Τυχόν ̟ροβληµατικό ηλεκτροκινητήρα ή των συστηµάτων µετάδοσης
κίνησης ή άλλων µερών αυτού µε ε̟ιτό̟ου έλεγχο α̟ό τον ειδικό τεχνίτη
συντηρητή µε την ̟ραγµατο̟οίηση τουλάχιστον δύο ̟λήρη ζεύγη
διαδροµών (άνοιγµα και κλείσιµο) για κάθε ρολό.

Τ∆-239-18-Τ∆

Π(ΙΙΙ)-5/20

ΑΔΑ: 67ΛΑΟΡΛΟ-Ψ51

19PROC004330099 2019-01-14
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΡΘΡΟ 6: ΣΗΜΕΙΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

ΠΡΟΣΟΧΗΣ

&

∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

o Κατά τη συντήρηση όλων των ρολών και συρόµενων θυρών στους σταθµούς,
θα ̟ρέ̟ει να γίνεται ̟λήρης ο̟τικός και ακουστικός έλεγχος σε κατάλληλο
αριθµό ζευγών χειρισµών (ανέβασµα και κατέβασµα) και να δοθεί ̟λην των
άλλων, ̟ροσοχή:
o Στη λί̟ανση για την οµαλή και αθόρυβη κίνηση.
o Στο σύστηµα α̟εµ̟λοκής, για να µ̟ορεί να ανεβοκατεβαίνει το κάθε ρολό
χειροκίνητα α̟ό ένα άτοµο.
o Στην εν γένει σωστή λειτουργία των ρολών µε γνώµονα την ασφάλεια των ε̟ιβατών.
o Στην αναφορά και υ̟όδειξη άµεσα τυχόν ̟ροβληµάτων ̟ου θα δια̟ιστώνονται
κατά τη διάρκεια της ̟εριοδικής συντήρησης και των ̟εριοδικών ελέγχων.
o Ο Ανάδοχος ̟ρέ̟ει να διαθέτει όλα τα ανυψωτικά µέσα για την ̟ροσέγγιση
του εξο̟λισµού ̟ου βρίσκεται σε ύψος ̟άνω α̟ό αυτό ̟ου µ̟ορεί να έχει
κανονικά ̟ρόσβαση το ̟ροσω̟ικό του για την ασφαλή και α̟οδοτική
εργασία τους (άνω των 2 m ̟ερί̟ου), δηλαδή κλίµακες ή αναβατήρες µε
ελαστικά στηρίγµατα ή τροχούς ̟ου δε θα ̟ροκαλούν φθορές στα δά̟εδα. Η
µετακίνηση των µέσων αυτών στο σηµείο εργασίας θα γίνεται µε ευθύνη του
Αναδόχου.
o Ο Ανάδοχος ̟ρέ̟ει να διαθέτει όλα τα α̟αραίτητα µέσα για τη σήµανση της
̟εριοχής εργασιών.
o Ο Ανάδοχος ̟ρέ̟ει να διαθέτει όλα τα α̟αραίτητα µέσα ατοµικής
̟ροστασίας του συνεργείου του.
o Ο Ανάδοχος ̟ρέ̟ει να έχει εκ̟αιδεύσει τους εργαζόµενους στα συνεργεία
του σε θέµατα ασφαλείας της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., κατό̟ιν συνεννόησης µε το
αρµόδιο τµήµα Εκ̟αίδευσης της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 7: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΑΕ
Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. θα ̟αρέχει στον συντηρητή τα ̟αρακάτω:
1. Άδεια εισόδου στον χώρο εγκατάστασης του εξο̟λισµού.
2. Όλες τις ̟ληροφορίες ̟ου είναι αναγκαίες για την ορθή και έντεχνη
συντήρηση του εξο̟λισµού.
3. Ο̟οιαδή̟οτε αλλαγή, ή τρο̟ο̟οίηση των χαρακτηριστικών
εγκατάστασης των συστηµάτων κοινο̟οιείται εγγράφως στο συντηρητή.

της

4. Η υ̟ηρεσία της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. θα είναι ̟αρούσα κατά το χρονικό διάστηµα
̟ου το τεχνικό ̟ροσω̟ικό του συντηρητή θα ̟ροσφέρει τις υ̟ηρεσίες του.
Το ̟ροσω̟ικό του συντηρητή δεν θα εισέρχεται και δεν θα ̟αραµένει στον
χώρο εγκατάστασης των µηχανηµάτων εάν δεν του χορηγηθεί η άδεια εισόδου
α̟ό την αρµόδια υ̟ηρεσία και δεν ε̟ιβλέ̟εται η εργασία του.
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ΑΡΘΡΟ 8: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Αν δια̟ιστωθεί ανυ̟έρβλητο ̟ρόβληµα κατά τη διάρκεια των α̟αιτούµενων
εργασιών για την α̟οκατάσταση βλαβών και χρειαστούν για την ε̟ιδιόρθωσή
του ανταλλακτικά ̟ου δεν εµ̟ί̟τουν στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 5 –
Παρεχόµενες Βασικές Υ̟ηρεσίες, θα γίνεται συγκεκριµένη ̟ρόταση µε ε̟ιστολή
̟ρος τον αρµόδιο µηχανικό και την αρµόδια υ̟ηρεσία (θα σας ορισθούν) της
ΣΤΑΣΥ ΑΕ ̟ου θα ̟εριλαµβάνει την γνωµάτευση της βλάβης, το κόστος τυχόν
ανταλλακτικών και το κόστος εργασίας για την α̟οκατάσταση. Ε̟ι̟λέον
̟ρέ̟ει να ̟εριγράφεται και τυχόν αλλαγή στον τρό̟ο λειτουργίας του ρολού ή
συρόµενης θύρας µέχρι την α̟οκατάσταση της βλάβης. Οι εργασίες α̟ό τον
συντηρητή, θα γίνονται µε την ανάθεση σε αυτόν µετά α̟ό έγκριση της τυχόν
δα̟άνης α̟ό την ΣΤΑΣΥ ΑΕ. Τα ανταλλακτικά ̟ου θα α̟αιτηθούν για
̟ερι̟τώσεις α̟οκατάστασης βλαβών, ̟ου δεν καλύ̟τονται α̟ό την
̟αράγραφο 1 του Άρθρου 5 («Παρεχόµενες Βασικές Υ̟ηρεσίες») και εφόσον
τούτο α̟αιτηθεί α̟ό την ΣΤΑΣΥ Α.Ε., θα τα ̟ροσφέρει ο συντηρητής µε κόστος
αυτό ̟ου θα ̟ροβλέ̟εται στον συµ̟ληρωµένο α̟ό εκείνον ̟ίνακα (Β) του
εντύ̟ου «Οικονοµική Προσφορά» του Παραρτήµατος Ι του Τεύχους
∆ιακήρυξης.
Οι τιµές θα είναι δεσµευτικές για όλη την διάρκεια ισχύος της Σύµβασης αλλά
και της τυχόν ̟αράτασης αυτής. Οι εκτιµώµενες ̟οσότητες δεν είναι
δεσµευτικές και η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα είτε να εξαντλήσει µέρος
των αναγραφόµενων ανταλλακτικών, είτε να ζητήσει ̟ερισσότερα
ανταλλακτικά α̟ό την αναγραφόµενη ̟οσότητα α̟ό κά̟οιο είδος, µε τις τιµές
της Σύµβασης για το εκάστοτε ανταλλακτικό.
Υ̟ενθυµίζουµε ότι τα ανταλλακτικά τα ο̟οία θα χρησιµο̟οιούνται σε
α̟οκατάσταση βλάβης θα είναι καινούργια, γνήσια ό̟ως τα ορίζει ο
κατασκευαστής και θα τύχουν της έγκρισης της τεχνικής υ̟ηρεσίας της ΣΤΑΣΥ
Α.Ε.
Σε ̟ερί̟τωση αδυναµίας ευρέσεως ανταλλακτικών για κά̟οιο σύστηµα α̟ό τον
ε̟ίσηµο ̟ροµηθευτή λόγω κατάργησης αυτού ο συντηρητής αφού ενηµερώσει
την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. και µε έγκριση αυτής θα ̟ροβεί σε αντικατάσταση αυτού µε
άλλο ίδιων δυνατοτήτων και ίδιου τύ̟ου µε αυτό ̟ου είναι κατά ̟λειονότητα
εγκατεστηµένο ώστε να ε̟ιτευχθεί η µεγαλύτερη κατά το δυνατόν οµοιοµορφία
των συστηµάτων.
ΑΡΘΡΟ 9: ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε., έχει το δικαίωµα, να ζητήσει την αύξηση του ̟ροσω̟ικού του
συντηρητή, ή ο̟οιαδή̟οτε αλλαγή στη σύνθεσή τους, ώστε να βελτιωθεί η
α̟οτελεσµατικότητα της συντήρησης.
2 Ο συντηρητής θα α̟ασχολεί το δηλωθέν κατά την υ̟ογραφή της ̟αρούσας
̟ιστο̟οιηµένο ̟ροσω̟ικό του για τις ανάγκες της συντήρησης του
εξο̟λισµού (̟λήθος ̟ροσω̟ικού, ειδικότητες, άδειες κ.λ̟.).
3 Για όλη τη διάρκεια της σύµβασης θα ̟ρέ̟ει στην ̟ροσφορά να ορισθεί ένας
Προϊστάµενος α̟ό την ̟λευρά του Συντηρητή. Ο Προϊστάµενος στο
̟ροσω̟ικό του συντηρητή θα ̟ρέ̟ει να εδρεύει στην ευρύτερη ̟εριοχή
Αθηνών ή Πειραιώς, να είναι Πτυχιούχος Μηχανικός Π.Ε ή Τ.Ε. σύµφωνα µε
τους Ελληνικούς νόµους. Αυτός ο ̟τυχιούχος µηχανικός θα είναι υ̟εύθυνος
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για σωστή, σύµφωνα µε τους νόµους της τέχνης και έγκαιρη εκτέλεση των
εργασιών για την τήρηση της εργατικής νοµοθεσίας, των ισχυόντων νόµων,
διατάξεων, υ̟ουργικών α̟οφάσεων κ.λ̟. ό̟ως και την λήψη των
α̟αραίτητων µέτρων για την ασφάλεια του ̟ροσω̟ικού, των ε̟ιβατών και
του ιδίου του έργου της συντήρησης, είναι υ̟οχρεωµένος για την τήρηση
ηµερολογίου του έργου της συντήρησης.
Το συνεργείο ̟ου θα εκτελεί τις εργασίες θα α̟οτελείται α̟ό δύο
τουλάχιστον άτοµα. Ένα τουλάχιστον α̟ό αυτά θα είναι τεχνίτης. Οι τεχνίτες
θα διαθέτουν άδεια µηχανοτεχνίτη ή ηλεκτροτεχνίτη.
Το δηλωθέν κατά την υ̟ογραφή της ̟αρούσας ̟ροσω̟ικό για τις ανάγκες
της συντήρησης του εξο̟λισµού, θα εκ̟αιδευθεί για θέµατα ασφαλείας της
ΣΤΑΣΥ Α.Ε. α̟ό το αρµόδιο γραφείο της εταιρείας.
Ο συντηρητής θα ειδο̟οιεί εγγράφως την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. όταν ̟ρόκειται να
̟ροσθέσει, αφαιρέσει ή αντικαταστήσει άτοµα α̟ό το δηλωθέν ̟ροσω̟ικό
δικαιολογώντας τις µεταβολές του. Σε ̟ερί̟τωση αυθαίρετης ̟ροσθήκης,
αφαίρεσης ή αντικατάστασης ατόµων α̟ό τον συντηρητή, χωρίς την
έγγραφη άδεια της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. θα κινηθεί διαδικασία ε̟ιβολής ̟οινικής
ρήτρας.
Σε ̟ερι̟τώσεις κατά τις ο̟οίες α̟ολύσεις, α̟οχωρήσεις ή ασθένειες
εργαζοµένων του συντηρητή ε̟ηρεάσουν τις εργασίες συντήρησης, τότε θα
δίνεται ̟εριθώριο 5 εργασίµων ηµερών σε αυτόν για την κάλυψη των
αντίστοιχων θέσεων. Αν µετά το ̟έρας των 5 εργασίµων ηµερών δεν
καλυφθούν οι θέσεις, τότε θα κινηθεί α̟ό την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. η διαδικασία
ε̟ιβολής ̟οινικής ρήτρας.
Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. έχει το δικαίωµα να α̟αιτήσει την α̟οµάκρυνση α̟ό το έργο
ο̟οιουδή̟οτε εργαζόµενου του συντηρητή εάν κριθεί ότι είναι ακατάλληλος
για την συγκεκριµένη εργασία ή δεν υ̟ακούει σε ̟ροφορικές ή γρα̟τές
οδηγίες της. Στην ̟ερί̟τωση αυτή ο συντηρητής οφείλει αναντίρρητα να
συµµορφωθεί και να ̟ροβεί στην αντικατάσταση του.

ΑΡΘΡΟ 10: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. – ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ
• Ο ε̟ιβλέ̟ων του έργου της συντήρησης των ρολών και των συρόµενων
θυρών ορίζεται ως διαχειριστής της Σύµβασης. Έγγραφα α̟ό την ΣΤΑΣΥ
Α.Ε. ̟ρος τον συντηρητή συνυ̟ογράφονται α̟ό την ε̟ιβλέ̟ουσα Υ̟ηρεσία
της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
• ∆ιαχειριστής της Σύµβασης α̟ό ̟λευράς συντηρητή ορίζεται ο υ̟ογράφων
την Σύµβαση.
• Το ̟ροσω̟ικό του συντηρητή, ̟ου θα είναι σε ετοιµότητα (καθ’ όλη τη
διάρκεια του 24ώρου), θα δηλώνεται ονοµαστικά µε αριθµούς κινητού
τηλεφώνου ή σταθερού συνεχούς λειτουργίας. Εναλλακτικά ̟ρέ̟ει να
δηλωθούν αριθµοί σταθερού και κινητού τηλεφώνου (καθ’ όλη τη διάρκεια
του 24ώρου) σε κά̟οιο χώρο ευθύνης του συντηρητή µέσω των ο̟οίων ο
ε̟ιβλέ̟ων του έργου της συντήρησης των ρολών και των συρόµενων θυρών ή
το ΚΕΛ (Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας) της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. θα καλεί τον
συντηρητή στα τηλέφωνα αυτά και θα α̟οστέλλει και ΦΑΞ, εάν αυτό είναι
εφικτό, ζητώντας την ̟αρουσία του ̟ροσω̟ικού του στο ∆ίκτυο. Σε
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̟ερί̟τωση κατά την ο̟οία δεν α̟αντά στα δηλωθέντα τηλέφωνα θα κινηθεί
α̟ό την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. η διαδικασία ε̟ιβολής ̟οινικής ρήτρας.
ΑΡΘΡΟ 11: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
A. Η ̟ρογραµµατισµένη ̟εριοδική συντήρηση µ̟ορεί να εκτελεστεί κατά τις
νυκτερινές ώρες διακο̟ής της συγκοινωνίας και µε ̟ροϋ̟οθέσεις τις ̟ρωινές
σε ορισµένους σταθµούς, λαµβάνοντας υ̟όψη το συνηµµένο έντυ̟ο µε τίτλο
«ΠΙΝΑΚΑΣ (Ι) ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΤΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ
ΘΥΡΩΝ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΡΑ∆ΙΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΓΡΑΜΜΗ 1».
B. Ο ̟ρολη̟τικός ̟εριοδικός έλεγχος µ̟ορεί να εκτελεστεί και εκτός των
νυκτερινών ωρών µε ευθύνη του συντηρητή, ̟ροετοιµάζοντας µε διατάξεις
α̟οµόνωσης του χώρου γύρω α̟ό το ̟ρος έλεγχο ρολό ή συρόµενη θύρα, για
α̟οφυγή ατυχήµατος σε διερχόµενους λαµβάνοντας και τα α̟αραίτητα
µέτρα για την ελεύθερη, α̟ρόσκο̟τη και ασφαλή διέλευση των ε̟ιβατών.
C. Κατά την υ̟ογραφή της ̟αρούσας ο συντηρητής υ̟οχρεούται να
̟ροσκοµίσει το αναλυτικό ̟ρόγραµµα ̟εριοδικής συντήρησης και
̟εριοδικών ελέγχων του ̟ρώτου εξαµήνου ̟ρος έγκριση. Την ίδια
υ̟οχρέωση έχει αυτός και για καθένα των ε̟όµενων εξαµήνων, ένα µήνα ̟ρο
της έναρξης κάθε εξαµήνου. Για τον ̟ρογραµµατισµό ο συντηρητής
λαµβάνει υ̟όψη του ότι το ̟ρόγραµµα ̟ρέ̟ει να είναι κατανεµηµένο σε όλο
το εξάµηνο.
D. Σε κάθε εξάµηνο, ̟ρέ̟ει να γίνεται µία ̟ρογραµµατισµένη συντήρηση και
ένας ̟ρολη̟τικός ̟εριοδικός έλεγχος σε κάθε ένα ρολό και συρόµενη θύρα
̟ου αφορά η ̟αρούσα διακήρυξη, και να ληφθεί µέριµνα ώστε η χρονική
α̟όσταση ̟ου θα υ̟άρχει α̟ό την ηµεροµηνία ̟ρογραµµατισµού της
̟εριοδικής συντήρησης µε την ηµεροµηνία ̟ρογραµµατισµού του
̟εριοδικού ελέγχου στο ίδιο εξάµηνο, για κάθε ηλεκτροκίνητο ρολό και
συρόµενη θύρα να είναι (κατά το δυνατόν) α̟ό 2µήνες η ελάχιστη µέχρι 4
µήνες η µέγιστη. Πρέ̟ει δε για κάθε εξάµηνο, να γίνεται ̟ρώτα η κανονική
συντήρηση και να ακολουθεί ο έλεγχος.
E. Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. έχει το δικαίωµα ο̟οτεδή̟οτε να ζητά α̟ό τον συντηρητή
αλλαγές στο ̟ρόγραµµα συντήρησης καθώς και του ̟ίνακα της κατάταξης
αυτών σε ρολά και συρόµενες θύρες ηµερήσιας ή βραδινής συντήρησης,
σύµφωνα µε τις ανάγκες της. Οι αλλαγές αυτές κοινο̟οιούνται εγγράφως
α̟ό την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. στον συντηρητή τουλάχιστον ̟ρο ̟έντε (5) εργασίµων
ηµερών α̟ό την ̟ρογραµµατισµένη ηµεροµηνία του ισχύοντος
̟ρογράµµατος.
ΑΡΘΡΟ 12:
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ

Η συντήρηση θα γίνεται µόνον ύστερα α̟ό συνεννόηση και α̟οδοχή α̟ό την
ΣΤΑΣΥ Α.Ε. Ο συντηρητής θα συµ̟ληρώνει τα ονόµατα των τεχνιτών και λοι̟ά
στοιχεία στο ειδικό έντυ̟ο της άδειας εργασίας και θα τα α̟οστέλλει στη
ΣΤΑΣΥ για να τεθούν υ̟όψη του ε̟ιβλέ̟οντος µηχανικού. Μετά την έγκριση
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της σχετικής αδείας, ο συντηρητής θα ενηµερώνεται για τον υ̟εύθυνο της
ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ̟ου έχει ορισθεί για την ̟ρογραµµατισµένη εργασία και για την
άφιξή του στον τό̟ο εργασίας. Η ώρα άφιξης του συντηρητή ̟ρέ̟ει να είναι
νωρίτερα α̟ό τις 01:15, έτσι ώστε, να γίνουν οι α̟αραίτητες ̟ροετοιµασίες
ό̟ως:
1) Παραλαβή κλειδιών και σχετικών εντύ̟ων α̟ό τον υ̟εύθυνο την ΣΤΑΣΥ
Α.Ε.
2) Προετοιµασία του ̟ροσω̟ικού του συντηρητή. (Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. δεν διαθέτει
α̟οδυτηριακές εγκαταστάσεις).
3) Μεταφορά εξο̟λισµού στον χώρο εργασίας.
4) Προετοιµασία µε διατάξεις α̟οµόνωσης του χώρου γύρω α̟ό το ̟ρος
συντήρηση ρολό ή συρόµενη θύρα, για α̟οφυγή ατυχήµατος σε
διερχόµενους.
Μετά τη διέλευση του τελευταίου δροµολογίου θα αρχίζει την εργασία
λαµβάνοντας τα α̟αραίτητα µέτρα ασφαλείας σχετικά µε το ηλεκτροκίνητο
ρολό ή συρόµενη θύρα, ̟ου ̟ρόκειται να συντηρήσει. Πριν α̟ό την έναρξη του
̟ρώτου δροµολογίου, ο συντηρητής θα ολοκληρώνει τις εργασίες συντήρησης
και θα ̟αραδίδει στον υ̟εύθυνο της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. τις εγκαταστάσεις ̟ου
συντηρήθηκαν έτοιµες σε χρήση. Ολοκληρωµένη εργασία θεωρείται η εργασία
όταν:
1. Έχουν α̟οµακρυνθεί α̟ό τον χώρο εργασίας εργαλεία, αναλώσιµα,
ανταλλακτικά κλ̟.
2. Έχουν α̟οµακρυνθεί οι διατάξεις α̟οµόνωσης του χώρου γύρω α̟ό το ̟ρος
συντήρηση ρολό ή συρόµενη θύρα και τυχόν ̟ροειδο̟οιητικές ̟ινακίδες.
3. Έχουν γίνει οι ̟ροβλε̟όµενες δοκιµές και ο εξο̟λισµός είναι έτοιµος ̟ρος
χρήση.
4. Έχει ελεγχθεί και καθαριστεί ε̟ιµελώς α̟ό το συντηρητή, το ̟ρος συντήρηση
ρολό ή συρόµενη θύρα καθώς και το δά̟εδο ̟λησίον αυτών ώστε να µην
υ̟άρχουν κατάλοι̟α χηµικά ή λι̟αντικά ̟ου να εγκυµονεί κίνδυνο για
ατύχηµα ή να λερωθεί διερχόµενος ε̟ιβάτης.
5. Αν δεν συµβαίνει ένα α̟ό τα ̟αρα̟άνω ο υ̟εύθυνος της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ή ο
Ε̟ιβλέ̟ων του Έργου θα α̟αιτεί την ε̟ιδιόρθωση και θα κινηθεί α̟ό την
ΣΤΑΣΥ Α.Ε. η διαδικασία ε̟ιβολής ̟οινικής ρήτρας.
Μετά το ̟έρας των εργασιών συντήρησης ο συντηρητής:
1. Παραδίδει στον υ̟εύθυνο της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. έντυ̟ο στο ο̟οίο αναγράφονται
οι εργασίες ̟ου εκτελέστηκαν, το ο̟οίο θα υ̟ογράφεται κι α̟ό τους δύο.
2. Παραδίδει στον υ̟εύθυνο της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. τα κλειδιά ̟ου ̟αρέλαβε.
3. Α̟οµακρύνει το ̟ροσω̟ικό του α̟ό τον χώρο της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
ΑΡΘΡΟ 13: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ.
• Ο συντηρητής όταν δεχθεί κλήση για βλάβη α̟ό το ΚΕΛ ή τον Ε̟ιβλέ̟οντα
του Έργου στο κινητό τηλέφωνο ̟ου διαθέτει ή σε σταθερό τηλέφωνο (Άρθρο
10, ̟αράγραφος 3) των δικών του εγκαταστάσεων, είναι υ̟οχρεωµένος να
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•
•
•

•
•
•

•

•

ευρίσκεται στο σηµείο της βλάβης σε χρόνο όχι µεγαλύτερο αυτού ̟ου
̟ροβλέ̟εται στο Άρθρο 3 («ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ»).
Αµέσως µετά την άφιξή του ο συντηρητής ειδο̟οιεί το ΚΕΛ και
καταγράφεται η ώρα της άφιξης.
Ο συντηρητής θα ̟ραγµατο̟οιεί τις ε̟ισκευές στο συντοµότερο δυνατό
χρονικό διάστηµα.
Ο συντηρητής ̟αραδίδει την εργασία ολοκληρωµένη, µε την εξής διαδικασία:
• Θα έχουν α̟οµακρυνθεί α̟ό τον χώρο εργασίας εργαλεία, αναλώσιµα, ανταλλακτικά
κλ̟.
• Ο εξο̟λισµός θα είναι έτοιµος για ασφαλή λειτουργία.
• Ειδο̟οιεί το ΚΕΛ για να καταγραφεί η ώρα ̟εράτωσης των εργασιών.
• Ο συντηρητής θα συµ̟ληρώνει το συντοµότερο δυνατόν και θα α̟οστέλλει στο
ΚΕΛ, (µε Φαξ) υ̟όψη του αρµόδιου ε̟ιβλέ̟οντος του έργου της συντήρησης,
σχετικό έντυ̟ο ̟ου θα ̟εριλαµβάνει, την γνωµάτευση της βλάβης, την ώρα α̟οκατάστασης και τυχόν α̟αραίτητες οδηγίες.
Αν ο συντηρητής εκτιµήσει αρχικά ότι η α̟οκατάσταση της βλάβης θα
υ̟ερβεί τις έξι (6) ώρες, θα ειδο̟οιεί το ΚΕΛ και θα αναµένει οδηγίες.
Αν οι εργασίες α̟οκατάστασης της βλάβης τελικά υ̟ερβούν τις έξι (6) ώρες,
τότε ο συντηρητής θα ειδο̟οιεί το ΚΕΛ και θα αναµένει οδηγίες.
Σαν τρό̟ος αντιµετώ̟ισης του ̟ροβλήµατος σε ̟ερί̟τωση σοβαρής βλάβης
̟ου η ε̟ισκευή της θα α̟αιτήσει µεγάλο χρονικό διάστηµα, µ̟ορεί να
ε̟ιλεγεί µια εναλλακτική λύση ̟ου α̟οκαθιστά ̟ροσωρινά την λειτουργία
του συστήµατος, ενώ συγχρόνως ο συντηρητής εξετάζει την οριστική ε̟ίλυση
του ̟ροβλήµατος.
Αν ο συντηρητής κατά την ̟αρουσία του στο χώρο εργασίας εντο̟ίσει
σφάλµα σε κά̟οια εγκατάσταση ή καλωδίωση, η ε̟ιδιόρθωση της ο̟οίας δεν
εµ̟ί̟τει στις συµβατικές υ̟οχρεώσεις του, θα ̟ρέ̟ει αµέσως να το αναφέρει
στο ΚΕΛ. Καθυστερήσεις ή ̟αραλήψεις των ανωτέρω είναι δυνατό να
αφαιρέσουν χρόνο διαθεσιµότητας α̟ό την εγκατάσταση και να κινήσουν
α̟ό την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. διαδικασία ε̟ιβολής ̟οινικής ρήτρας.
Ο τρό̟ος ̟ληρωµής του συντηρητή για ̟ερι̟τώσεις εκτάκτων βλαβών θα
είναι ο ακόλουθος:
• Η ε̟ιβλέ̟ουσα υ̟ηρεσία θα ̟ιστο̟οιεί µετά το ̟έρας των εργασιών του τον αριθµό
του ̟ροσω̟ικού του συντηρητή, καθώς και τον συνολικό χρόνο ̟ου α̟ασχολήθηκε.
• Ο συνολικός χρόνος θα αρχίζει α̟ό τη στιγµή ̟ου το συνεργείο του συντηρητή θα
̟ροσέρχεται στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
• Πιστο̟οίηση θα γίνεται ε̟ίσης και για τον αριθµό και τις τιµές των ανταλλακτικών
̟ου ̟ιθανόν να χρησιµο̟οιηθούν για την α̟οκατάσταση της βλάβης.

ΑΡΘΡΟ 14: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. θα ελέγχει µέρος ή το σύνολο των εργασιών ̟ρογραµµατισµένης
ή έκτακτης συντήρησης ̟ου εκτελεί ο συντηρητής στον ̟ρος συντήρηση
εξο̟λισµό.
Εκτός α̟ό τους ελέγχους ̟ου η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. θα διεξάγει ό̟οτε αυτή κρίνει
αναγκαίο χωρίς την α̟αραίτητη ̟αρουσία του συντηρητή, θα γίνονται
ολοκληρωµένες ε̟ιθεωρήσεις στο σύνολο του εξο̟λισµού για να εξακριβώνεται
η τεχνική του κατάσταση και η α̟οτελεσµατικότητα της συντήρησης του
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συντηρητή. Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. θα ειδο̟οιεί τον συντηρητή τουλάχιστον δύο (2)
ηµέρες ̟ριν για τα συστήµατα ̟ου ̟ρόκειται να ε̟ιθεωρηθούν. Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
διατηρεί ε̟ίσης το δικαίωµα να ̟ροβαίνει και α̟ροειδο̟οίητα σε τέτοιου
είδους ε̟ιθεωρήσεις, ό̟οτε τις κρίνει αναγκαίες.
Μετά το τέλος κάθε ε̟ιθεώρησης, αν κριθεί αναγκαίο, θα ̟αραδίδεται στον
συντηρητή ένα Έντυ̟ο Ε̟ιθεώρησης, ̟ου θα α̟αριθµεί τις ενδεχόµενες
̟αραλήψεις ως ̟ρος τις υ̟οχρεώσεις η ατέλειες ως ̟ρος τις τελεσθείσες εργασίες
του συντηρητή και τις ενέργειες α̟οκατάστασης ̟ου ̟ρέ̟ει να γίνουν. Ο
συντηρητής υ̟οχρεούται να α̟οκαθιστά τις ατέλειες σε χρόνο ̟ου θα ορίζεται
α̟ό την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου κατά την ε̟ιθεώρηση εντο̟ισθεί µια
ε̟ικείµενη βλάβη ̟ου µ̟ορεί να ε̟ηρεάσει ή να εµ̟οδίσει την ̟λήρη
λειτουργία ηλεκτροκίνητου ρολού ή συρόµενης θύρας, τότε ο συντηρητής είναι
υ̟οχρεωµένος να αρχίζει ε̟ισκευές άµεσα και σύµφωνα µε όσα καθορίζονται
ρητώς στην ̟αρούσα.
ΑΡΘΡΟ 15: ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ο συντηρητής εφόσον του ζητηθεί α̟ό την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. θα αναλαµβάνει την
κατασκευή ή την αναβάθµιση συµ̟ληρωµατικών τµηµάτων, του ̟ρος
συντήρηση εξο̟λισµού, βάσει των συµβατικών τιµών. Θα αναλαµβάνει, ε̟ίσης,
α̟οκατάσταση βλαβών σε συστήµατα ̟ου δεν ̟εριλαµβάνονται στον
«ΠΙΝΑΚΑ (Ι) ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΤΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΘΥΡΩΝ,
ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΡΑ∆ΙΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 1», εφόσον
του ζητηθεί α̟ό την ΣΤΑ.ΣΥ. και βάσει των συµβατικών τιµών για τα
ανταλλακτικά και τις εργατοώρες.
ΑΡΘΡΟ 16: ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Η συνολική αµοιβή του ̟αρόντος συµβολαίου δεν καλύ̟τει τις ̟αρακάτω
̟ερι̟τώσεις:
1. Βλάβες ̟ροκληθείσες α̟ό λόγους ανεξάρτητους της ευθύνης του συντηρητή
ό̟ως φυσικές καταστροφές, κλο̟ή, ̟υρκαγιά, ̟τώση ή κρούση ξένων
αντικειµένων ε̟ί του συστήµατος.
2. Βλάβες ̟ροκληθείσες α̟ό ̟ροσ̟άθεια α̟οκατάστασης βλάβης α̟ό τρίτους,
χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του συντηρητή.
3. Βλάβες ̟ροκληθείσες α̟ό α̟οδεδειγµένα κακό χειρισµό.
4. Βλάβες ̟ροκληθείσες α̟ό ̟ροσ̟άθεια τρο̟ο̟οίησης ή αλλαγής των
χαρακτηριστικών εγκατάστασης των συστηµάτων ηλεκτροκίνητων ρολών ή
συρόµενων θυρών α̟ό τρίτους
ΑΡΘΡΟ 17: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε., ως ιδιοκτήτης των µηχανηµάτων ̟ου αφορά αυτό το
συµβόλαιο, διατηρεί την ̟λήρη υ̟ευθυνότητα για την λειτουργία τους. Ο
συντηρητής δεν ευθύνεται ̟αρά µόνον για βλάβες ̟ου ̟ροκλήθηκαν στα
συστήµατα α̟ό το ̟ροσω̟ικό του κατά την διάρκεια ε̟εµβάσεων ̟ου
̟ροβλέ̟ονται α̟ό το συµβόλαιο, ή ως α̟οτέλεσµα των εργασιών συντήρησης
των και των όρων της εγγύησης ̟ου είναι υ̟οχρεωµένος να ̟αρέχει.
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Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό είναι υ̟οχρεωµένοι να ελέγξουν ε̟ί τό̟ου
όλα τα ηλεκτροµηχανικά συστήµατα κατό̟ιν συνεννοήσεως µε την ∆ιεύθυνση
Συντήρησης Υ̟οδοµής & Έργων της ΣΤΑ.ΣΥ. Τυχόν άγνοια µέρους η όλων των
συστηµάτων των ηλεκτροκίνητων ρολών και συρόµενων θυρών µετά την
ανάληψη της συντήρησης δεν δικαιολογείται.
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ΠΙΝΑΚΑΣ (Ι) ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΤΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΘΥΡΩΝ,
ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΡΑ∆ΙΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 1

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΑΤ

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΗΛ.
ΣΥΡ.
ΡΟΛΩΝ
ΘΥΡΩΝ

2

2

ΚΕΛ

ΕΙΡΗΝΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΠΕΥΚΑΚΙΑ

Τ∆-239-18-Τ∆

1

25

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΩΡΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΑΝΟ∆ΟΥ ΚΑΙ
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΚΑΘΟ∆ΟΥ

ΒΡΑ∆Υ

ΠΡΩΙ,
ΣΤΟΝ ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ 2 ΠΡΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΑ, 2 ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΌ 1 ΣΕ ΚΑΘΕ
ΥΠΟΨΗ ΤΟΥΣ
ΕΚ∆ΟΤΗΡΙΟ
ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

6

ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ

ΑΚΡΙΒΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΡΟΛΩΝ

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΑΝΟ∆ΟΥ ΚΑΙ
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΚΑΘΟ∆ΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ MALL

ΒΡΑ∆Υ

ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΚΕΛ, ΕΙΣΟ∆ΟΣ
ΠΡΩΙ,
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ Ο∆Ο ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ,
ΥΠΟΨΗ ΤΟΥΣ
ΣΥΡΟΜΕΝΗ
ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
ΚΑΓΚΕΛΟΠΟΡΤΑ
ΟΛΑ ΣΤΟΝ ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ
ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΑΠΟΒΑΘΡΕΣ, ΤΑ ΡΟΛΑ ΤΟΥ
ΕΚ∆ΟΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΠΡΩΙ,
ΕΠΟΠΤΕΙΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ
ΡΟΛΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ
ΥΠΟΨΗ ΤΟΥΣ
ΕΚ∆ΟΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΟΑΚΑ. ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
(∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΤΑ ΡΟΛΑ
ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ)

5

3 ΣΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΤΗΣ
ΚΑΘΟ∆ΟΥ ΚΑΙ 2 ΣΤΗΝ
ΕΙΣΟ∆Ο ΤΗΣ ΑΝΟ∆ΟΥ

ΠΡΩΙ,
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ
ΥΠΟΨΗ ΤΟΥΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

4

2 ΣΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΤΗΣ
ΚΑΘΟ∆ΟΥ ΚΑΙ 2 ΣΤΗΝ
ΕΙΣΟ∆Ο ΤΗΣ ΑΝΟ∆ΟΥ

ΠΡΩΙ,
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ
ΥΠΟΨΗ ΤΟΥΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

3

1 ΣΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΤΗΣ
ΑΝΟ∆ΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο
ΑΠΟΒΑΘΡΩΝ, ΚΑΙ 1 ΣΤΗΝ
ΕΙΣΟ∆Ο ΤΗΣ ΚΑΘΟ∆ΟΥ
ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ∆ΙΑΒΑΣΗ
ΚΑΙ 1 ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΑ
∆ΙΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ
ΤΗΣ ΑΝΟ∆ΟΥ

ΒΡΑ∆Υ
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5

2 ΣΤΗΝ ΑΝΟ∆Ο, 1 ΣΤΗΝ
ΕΙΣΟ∆Ο ΤΗΣ ΚΑΘΟ∆ΟΥ, 1
ΣΤΟ ΕΚ∆ΟΤΗΡΙΟ ΚΑΘΟ∆ΟΥ
ΚΑΙ 1 ΜΙΚΡΟ ∆ΙΠΛΑ ΣΤΟ
ΕΚ∆ΟΤΗΡΙΟ ΚΑΘΟ∆ΟΥ

ΒΡΑ∆Υ

4

1 ΣΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΤΗΣ
ΚΑΘΟ∆ΟΥ, 2 ΣΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο
ΤΗΣ ΑΝΟ∆ΟΥ ΚΑΙ 1 ΣΤΟ
ΕΚ∆ΟΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΑ
∆ΙΑΒΑΣΗ

ΒΡΑ∆Υ

ΑΓΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

3

1 ΣΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΑΝΟ∆ΟΥ, 1
∆ΙΠΛΑ ΣΤΟΝ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΑΠΟΒΑΘΡΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΝΟ∆Ο ΚΑΙ 1 ΣΤΗΝ
ΕΙΣΟ∆Ο ΚΑΘΟ∆ΟΥ

ΒΡΑ∆Υ

ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ

4

2 ΣΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΤΗΣ
ΚΑΘΟ∆ΟΥ ΚΑΙ 2 ΣΤΗΝ
ΕΙΣΟ∆Ο ΤΗΣ ΑΝΟ∆ΟΥ

ΒΡΑ∆Υ

2

1 ΣΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΤΗΣ
ΚΑΘΟ∆ΟΥ ΚΑΙ 1 ΣΤΗΝ
ΕΙΣΟ∆Ο ΤΗΣ ΑΝΟ∆ΟΥ

ΒΡΑ∆Υ

2

2 ΡΟΛΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο
ΑΝΟ∆ΟΥ ΑΠΌ Α∆ΜΗΤΟΥ
ΚΑΙ 1 ΣΥΡΟΜΕΝΗ
ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑ ΣΤΗΝ
ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΚΑΘΟ∆ΟΥ
(ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΠΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ο∆Ο
ΛΙΟΣΙΩΝ)

ΠΡΩΙ,
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ
ΥΠΟΨΗ ΤΟΥΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

4

1 ΣΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΤΗΣ
ΚΑΘΟ∆ΟΥ ΚΑΙ 3 ΣΤΗΝ
ΕΙΣΟ∆Ο ΤΗΣ ΑΝΟ∆ΟΥ ΣΤΟ
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΑΠΟΒΑΘΡΩΝ

ΒΡΑ∆Υ

3

3 ΡΟΛΑ ΚΑΙ 1 ΣΥΡΟΜΕΝΗ
ΘΥΡΑ ΓΙΑ ΕΞΟ∆Ο ΑΠΟ
ΚΑΘΕ ΑΠΟΒΑΘΡΑ ΚΑΙ 2
ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΘΥΡΕΣ ΣΤΟ
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΚ∆ΟΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ
ΕΙΣΟ∆Ο ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΑΠΟΒΑΘΡΑ

ΒΡΑ∆Υ

ΠΕΡΙΣΣΟΣ

ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ

ΑΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ

ΒΙΚΤΩΡΙΑ

ΟΜΟΝΟΙΑ

ΜΕΓΑΡΟ
ΑΘΗΝΑΣ

Τ∆-239-18-Τ∆

12

1

3

3 ΣΤΙΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥΣ ΤΟΥ
AUTO-SILO, 1 ΣΤΗΝ
ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ
ΑΘΗΝΑΣ, 1 ΣΤΗΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟ∆Ο ΤΟΥ
ΜΕΓΑΡΟΥ, 7 ΣΤΟΥΣ
ΟΡΟΦΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ
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ΘΗΣΕΙΟ

4

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

6

3 ΣΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΤΗΣ
ΚΑΘΟ∆ΟΥ ΚΑΙ 3 ΣΤΗΝ
ΕΙΣΟ∆Ο ΤΗΣ ΑΝΟ∆ΟΥ

ΒΡΑ∆Υ

5

3 ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΣΤΗΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟ∆Ο ΠΡΟΣ
ΑΠΟΒΑΘΡΕΣ ΚΑΙ 2 ∆ΙΠΛΑ
ΣΤΑ ΕΚ∆ΟΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

ΠΡΩΙ,
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ
ΥΠΟΨΗ ΤΟΥΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

ΤΑΥΡΟΣ

3

2 ΡΟΛΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΒΑΘΡΑ
ΑΝΟ∆ΟΥ (ΕΙΣΟ∆ΟΣ
ΜΗΧ/ΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΟΠΤΕΙΟΥ), 1 ΡΟΛΟ ΣΤΟ
ΕΚ∆ΟΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣ
ΕΠΤΑΧΑΛΚΟΥ, 1 ΡΟΛΟ ΣΤΑ
ΠΡΩΙ,
ΕΚ∆ΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο Α∆ΡΙΑΝΟΥ, 1
ΥΠΟΨΗ ΤΟΥΣ
ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΘΥΡΑ ΣΤΗΝ
ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
ΕΙΣΟ∆Ο Α∆ΡΙΑΝΟΥ, 2
ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΘΥΡΕΣ ΓΙΑ
ΕΙΣΟ∆Ο ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟ ΕΡΜΟΥ

4

2 ΣΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΚΑΘΟ∆ΟΥ
ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΚ∆ΟΤΗΡΙΟ, 1 ∆ΙΠΛΑ ΣΤΟΝ
ΠΡΩΙ,
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΑΘΟ∆ΟΥ
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ
(∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΣ ΑΜΕΑ) ΚΑΙ 1
ΥΠΟΨΗ ΤΟΥΣ
ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΘΟ∆ΟΥ
ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΠΟΒΑΘΡΑ ΚΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ
ΑΠΟ ΣΕΒΙΤΑΝΙ∆ΕΙΟ ΣΧΟΛΗ

4

ΑΠΟ 1 ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΠΟΒΑΘΡΑ
ΠΡΩΙ,
ΣΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ
ΤΑ ΕΚ∆ΟΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ 1
ΥΠΟΨΗ ΤΟΥΣ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΚ∆ΟΤΗΡΙΟ
ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

6

3 ΣΤΟ ∆ΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ 3 ΣΤΟ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ

ΠΡΩΙ,
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ
ΥΠΟΨΗ ΤΟΥΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΑ

22

1 ΣΤΟ ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ, 3 ΣΤΟ
ΒΑΦΕΙΟ, 2 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΘΥΡΩΝ, 6 ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΣΥΡΜΩΝ, 2 ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, 2 ΣΤΗ ΝΕΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 4 ΣΤΗ
ΝΕΑ ΑΠΟΘΗΚΗ

ΠΡΩΙ,
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ
ΥΠΟΨΗ ΤΟΥΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΟ

135

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΜΟΣΧΑΤΟ

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ
ΦΑΛΗΡΟΥ

Τ∆-239-18-Τ∆

10
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ΠΙΝΑΚΑΣ (II) ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ
Ανταλλακτικό

α/α

ΠΙΝΑΚΑΣ
1 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ
2 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ

Εκτιµώµενος
αριθµός
ανταλλακτικών
7 τεµ.

7 τεµ.

3 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

10 τεµ.

∆ΕΚΤΗΣ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

10 τεµ.

4

5 ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ

20 τεµ.

6 ΕΛΑΤΗΡΙΑ

50 τεµ.

7 ΠΛΑΚΕΤΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ

8 τεµ.

8

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΥΜΠΛΕΞΗΣ

9 ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑ

10 τεµ.
20 τεµ.

10 ΛΑΣΤΙΧΑ Ο∆ΗΓΩΝ

50 µέτρα

11 ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΟ∆ΙΑΣ

50 µέτρα

ΠΛΑΙΝΟ ΜΟΤΕΡ ΜΟΝΟ
ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ

5 τεµ.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΟΤΕΡ 2
13 INCHES ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ
120 KG

2 τεµ.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΟΤΕΡ 2
14 INCHES ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ
160 KG

5 τεµ.

12
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ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΟΤΕΡ 2
15 INCHES ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ
200 KG
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΟΤΕΡ 2,5
16 INCHES ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ
120 KG

5 τεµ.

2 τεµ.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΟΤΕΡ 2,5
17 INCHES ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ
160 KG

5 τεµ.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΟΤΕΡ 2,5
18 INCHES ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ
200 KG

5 τεµ.

19

ΜΟΤΕΡ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΣΩΛΗΝΑ 120 KG

1 τεµ.

20

ΜΟΤΕΡ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΣΩΛΗΝΑ 160 KG

1 τεµ.

21

ΜΟΤΕΡ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΣΩΛΗΝΑ 200 KG

1 τεµ.

22

ΜΟΤΕΡ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ
ΠΟΡΤΑΣ

2 τεµ.

23 ΠΡΟΦΙΛ Ο∆ΗΓΩΝ 7 CM

50 µέτρα

24 ΠΡΟΦΙΛ Ο∆ΗΓΩΝ 12 CM

50 µέτρα

25

ΠΡΟΦΙΛ ΠΟ∆ΙΑΣ L110 ,
L110D , L 80

26 ΠΡΟΦΙΛ ΠΟ∆ΙΑΣ Α100
27

ΣΕΤ ΑΚΡΙΑΝΩΝ
ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΩΝ

50 µέτρα
50 µέτρα
20 τεµ.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΣΤ2
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ΠΙΝΑΚΑΣ (III) ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ
α/α

Κατηγορία Προσω̟ικού

Εκτιµώµενος
αριθµός
εργατοωρών

1

Τεχνίτες για την
α̟οκατάσταση εκτάκτων
βλαβών

300

2

Βοηθοί για την
α̟οκατάσταση εκτάκτων
βλαβών

300

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΣΤ3
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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.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2.
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 της ΣΤΑΣΥ, 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
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ο̟οία ̟ροσω̟ικό του Υ̟εργολάβου δραστηριο̟οιείται στις εγκαταστάσεις της
ΣΤΑΣΥ, θα ̟εριλαµβάνει την α̟αίτηση για συµµόρφωση του Υ̟εργολάβου ̟ρος
τους ̟αρόντες Όρους.
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.
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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.
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 1, 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.
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
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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.
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
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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.
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
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̟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.
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
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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
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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».
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 στο Αµαξοστάσιο ή κινείται γύρω α̟ό
αυτό ̟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.
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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
της ΣΤΑΣΥ
• 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 της
ΣΤΑΣΥ ̟αρά µόνο
υ̟ό την ̟ροστασία
του Υ̟ευθύνου
Οµάδας
Προστασίας (ΥΠΟ)
•

•
Τ∆-239-18-Τ∆

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 της
ΣΤΑΣΥ
Πρακτική
Π(ΙV)- 13/15

∆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
αυτο̟ροστατεύεται
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
εξάσκηση, κίνηση
ε̟ί και ̟λησίον της
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 της
ΣΤΑΣΥ.
Πρακτική εξάσκηση
σε εργασίες ε̟ί και
̟λησίον της τροχιάς
στη σήραγγα και τα
αµαξοστάσια
Ανάγνωση χαρτών,
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∆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

ΑΔΑ: 67ΛΑΟΡΛΟ-Ψ51

19PROC004330099 2019-01-14
ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τίτλος Μαθηµάτων
•

•
•

•
•

Περιγραφή
Μαθηµάτων
̟ροσανατολισµός
Κίνηση ε̟ί και
̟λησίον της τροχιάς
στο ∆ίκτυο
Εφαρµογή φορητών
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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