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ΔΟΓΑΠΗΑ: "ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΚΔ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΑ ΚΔΠΑ (SECURITY) &
ΠΡΑΡΗΘΖΠ ΦΙΑΜΖΠ ΡΩΛ ΓΖΚΝΡΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΩΛ ΘΑΗ
ΙΝΗΞΩΛ ΓΖΚΝΡΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ

Κ.Α. 10.6278.0001 πξνυπνινγηζκνχ 2019
ΠΟΟ: 20.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 17%
CPV: 79713000-5

ΠΛΖΚΚΔΛΑ
1.
2.
3.
4.

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
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ΓΖΚΝΠ ΙΔΠΒΝ
Γ/ΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ
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ΓΛΑΚΗΘΝ, ΚΖΡΟΩΩΛ & ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΩΛ
ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ

ΔΟΓΑΠΗΑ: "ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΚΔ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΑ ΚΔΠΑ (SECURITY) &
ΠΡΑΡΗΘΖΠ ΦΙΑΜΖΠ ΡΩΛ ΓΖΚΝΡΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΩΛ ΘΑΗ
ΙΝΗΞΩΛ ΓΖΚΝΡΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ

ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ
Η παξνχζα εξγαζία αθνξά ηηο εμήο εξγαζίεο:
1. Τπεξεζία ζηαηηθήο θχιαμεο ησλ δεκνηηθψλ θαηαζηεκάησλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ
θαη ζπγθεθξηκέλα: Σν θεληξηθφ θηίξην ηνπ δεκαξρείνπ Λέζβνπ θαη ηνλ
πεξηβάιινληα ρψξν απηνχ . Η εηαηξία θχιαμεο ζα πξαγκαηνπνηεί 12σξε
θχιαμε γηα ηξείο (3) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη γηα ηηο ψξεο
απφ 07:00 έσο 19:00 ζε 2 βάξδηεο. πκπεξηιακβάλνληαη Κπξηαθέο & αξγίεο.
Δπφπηεο Έιεγρνπ κε θαζεκεξηλφ έιεγρν κε παξνπζηνιφγην .
Άκεζε επέκβαζε κε δεχηεξν θχιαθα απφ 07:00 έσο 19:00 ζε πεξίπησζε
έθηαθηεο αλάγθεο .
Έιεγρν θαη θιείδσκα-μεθιείδσκα ηεο πφξηαο ηνπ δεκαξρείνπ ηηο ψξεο πνπ ζα
νξίζεη ν Γήκνο Λέζβνπ .
Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο δαπάλεο ππνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 10.683,77 επξψ
ζπλ Φ.Π.Α. 17% (1.816,24,00 επξψ) δειαδή ζπλνιηθά 12.500,01 επξψ.
Η αλσηέξσ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ νηθ. έηνπο 2019
ζηνλ Κ.Α 1 0 . 6 2 7 8 . 0 0 0 1
2. Τπεξεζία παξνρήο ειέγρνπ αζθάιεηαο κε ειεθηξνληθά κέζα ησλ δεκνηηθψλ
θαηαζηεκάησλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο 31/08/2019, θαη πεξηιακβάλεη ηε
ζπληήξεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη
ζπλαγεξκνχ, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Security, κε πεξηπνιίεο θ.ι.π. .Δπίζεο
πεξηιακβάλεη ηελ θχιαμε ησλ ρψξσλ θαζ΄ φιν ην 24σξν, ηελ ζχλδεζε ηνπο κε
ην ζχζηεκα αζθαιείαο (ζπλαγεξκφ) δειαδή ησλ θαηαζηεκάησλ κε ην θέληξν
ιήςεο ζεκάησλ ηεο εηαηξίαο, θαη ηελ πεξηπνιία ηνπ ρψξνπ ζε άηαθηα ρξνληθά
δηαζηήκαηα. Κπξίσο ηηο λπθηεξηλέο ψξεο, ζε πεξίπησζε παξαβηάζεσο ηνπ ρψξνπ,
ε εηαηξία θχιαμεο ζα είλαη ππνρξεσκέλε λα κεηαβεί απεπζείαο ζηα Γεκνηηθά
θαηαζηήκαηα. Σα θηίξηα πνπ είλαη απαξαίηεην λα θπιάζζνληαη είλαη ηα εμήο: ην
θηίξην ηεο Γεκνηηθήο Πηλαθνζήθεο, ην θηίξην ηνπ Μνπζείν Θενθίινπ, ην θηίξην
ηνπ Παιηνχ Γεκαξρείνπ, ην ηακείν ηνπ Γήκνπ θαη ην ΚΔΠ, ην θηίξην ηεο Γ/λζεο
Γφκεζεο ηνπ Γήκνπ, ην θηίξην ηεο Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο, ηα θηίξηα πνπ
ζηεγάδνληαη ην Λεμηαξρείν θαη ην Γεκνηνιφγην ηνπ Γήκνπ θαη ην θηίξην ηνπ
Γεκνηηθνχ Θεάηξνπ θαη ινηπά δεκνηηθά θηίξηα πνπ ελδερνκέλσο ζα ρξεηαζζνχλ
ζχλδεζε κε ην ζχζηεκα αζθαιείαο, ελψ ζην θηίξην ηνπ Μνπζείνπ Θεφθηινπ ζα
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ππάξρεη θχιαμε θαη κε ζήκαηα ππξαλίρλεπζεο.
H εηαηξία ζα δηαζέηεη έλα (1) άηνκν - θχιαθα γηα ηηο ψξεο 22:00 κ.κ - 06:00 π.κ
πνπ ζα θάλεη πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ απηνςίεο ζηνπο ρψξνπο θχιαμεο θαη ζα
παξεκβαίλεη άκεζα ζε πεξίπησζε εηδνπνίεζεο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο
θαη ελεκέξσζεο ηνπ αλσηέξσ θχιαθα απφ ην Κέληξν Λήςεο εκάησλ
έσο 31/08/2019 από την σπογραυή της σύμβασης.
Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο δαπάλεο ππνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 6.410,25 επξψ ζπλ
Φ.Π.Α. 17% (1.089,74 επξψ) δειαδή ζπλνιηθά 7.499,99 επξψ.
Η αλσηέξσ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ νηθ. έηνπο 2019 ζηνλ
Κ.Α 1 0 . 6 2 7 8 . 0 0 0 1
Η εηαηξία πνπ ζα αλαιάβεη ηελ θχιαμε ησλ ρψξσλ, ζα πξέπεη ιεηηνπξγεί λνκίκσο,
λα δηαζέηεη εηδηθή άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη άδεηα εξγαζίαο (γηα ηνπο εξγαδφκελνπο) ήηνη
λα πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο φπσο απηέο νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2518/97 (ΦΔΚ
164/Α/97) «Πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ
αζθαιείαο, Πξνζφληα θαη ππνρξεψζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
ηνπ Ν.3707/08 (ΦΔΚ 209Α/08-10-2008) «Ρχζκηζε ζεκάησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ
παξνρήο ππεξεζηψλ αζθαιείαο θαη γξαθείσλ ηδησηηθψλ εξεπλψλ» θαζψο θαη ηηο
ηξνπνπνηήζεηο απηψλ.
Η εηαηξεία παξνρήο ππεξεζηψλ θχιαμεο, πξέπεη λα εμεηδηθεχζεη, εθηφο ησλ άιισλ,
ζε ρσξηζηφ θεθάιαην ηεο πξνζθνξάο ηνπο (Ν. 3863/2010, άξζξν 68, παξ. 1
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 4144/2013) ηα εμήο:
α) Ρνλ αξηζκό ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνύλ ζην έξγν.
β) Ρηο εκέξεο θαη ηηο ώξεο εξγαζίαο.
γ) Ρε ζπιινγηθή ζύκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ηπρόλ ππάγνληαη νη
εξγαδόκελνη.
δ) Ρν ύςνο ηνπ πξνϋπνινγηζκέλνπ πνζνύ πνπ αθνξά ηηο πάζεο θύζεσο
λόκηκεο απνδνρέο απηώλ ησλ εξγαδνκέλσλ.
ε) Ρν ύςνο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ κε βάζε ηα πξνϋπνινγηζζέληα
πνζά.
Αθφκα ζηελ πξνζθνξά ηεο ε εηαηξία ζα πξέπεη λα ππνινγίδεη εχινγν πνζνζηφ
δηνηθεηηθνχ θφζηνπο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, ησλ αλαιψζηκσλ, ηνπ
εξγνιαβηθνχ ηνπο θέξδνπο θαη ησλ λφκηκσλ ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ
θξαηήζεσλ. Δπηπξνζζέησο, ππνρξενχληαη λα επηζπλάπηνπλ ζηελ πξνζθνξά
αληίγξαθν ηεο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο ζηελ νπνία ηπρφλ ππάγνληαη νη
εξγαδφκελνη.
Η εηαηξία πνπ ζα αλαιάβεη ηελ θχιαμε ησλ ρψξσλ, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη
επίζεο:
ISO 9001:2008
Ξηζηνπνηεηηθό από ηε Γ/λζε Ξξνγξ/ζκνύ θαη Ππληνληζκνύ ηεο
Δπηζεώξεζεο Δξγαζηαθώλ Πρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο
επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε
ρξνληθφ δηάζηεκα δχν εηψλ, πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο πξνζθνξάο, έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ.
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ε πεξίπησζε πνπ ε έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηε Γ/λζε Πξνγξ/ζκνχ θαη
ζπληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ δελ είλαη δπλαηή (κε
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ΟΠ-ΔΠΔ) νη
νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα θαηαζέηνπλ έλνξθε βεβαίσζε ζχκθσλα κε ηελ
παξ. 2 ηνπ άξζ. 80 ηνπ Ν. 4412/2016.
Δηδηθή άδεηα ιεηηνπξγίαο φπσο απηή νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2518/97 (ΦΔΚ
164/Α/97).
Η εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο θχιαμεο ζα αθνξά ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ εκέξα
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη:
α. Σξείο (3) κήλεο γηα ηελ Τπεξεζία ζηαηηθήο θχιαμεο δεκνηηθψλ θαηαζηεκάησλ
β. Έσο 31-08-2019 γηα ηελ Δπνρνπκέλε πεξηπφιηα κε ζχλδεζε ησλ ζπζηεκάησλ
ζπλαγεξκνχ ησλ θηεξίσλ κε θέληξν ιήςεσο ζεκάησλ ηνπ Γήκνπ φπσο απηά
αλαθέξνληαη ζηε κειέηε.
Η εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ζα επηβαξχλεη ηνλ Κ.Α. 10.6278.0001 κε ηίηιν
«ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΚΔ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΑ ΚΔΠΑ (SECURITY)
&
ΠΡΑΡΗΘΖΠ ΦΙΑΜΖΠ ΡΩΛ ΓΖΚΝΡΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΩΛ ΘΑΗ
ΙΝΗΞΩΛ
ΓΖΚΝΡΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2019. Η ρξεκαηνδφηεζε ζα
γίλεη απφ ηδίνπο πφξνπο. Η αλάζεζε ηεο θχιαμεο ζα γίλεη κε ηελ δηαδηθαζία ηεο
απεπζείαο αλάζεζεο.

Μπηηιήλε 15/04/2019
Ο

ΤΝΣΑΞΑ

Ο Πξντζηάκελνο ηνπ
Σκήκαηνο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ
Κσλζηαληίλνο Καπειάξεο

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Ν Αληηδήκαξρνο Ξνηόηεηαο Εσήο
Γηνηθεηηθώλ πεξεζηώλ

Ληθόιανο Θαξαζάββαο
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ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ
ΔΟΓΑΠΗΑ: "ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΚΔ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΑ ΚΔΠΑ (SECURITY) &
ΠΡΑΡΗΘΖΠ ΦΙΑΜΖΠ ΡΩΛ ΓΖΚΝΡΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΩΛ ΘΑΗ
ΙΝΗΞΩΛ ΓΖΚΝΡΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ
ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΠ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ
Ξεξηγξαθή Δξγαζίαο :

A/A
1

Ώξεο/Ζκέξεο

Άηνκα

δεκνηηθψλ Καζεκεξηλά γηα ηξείο (3)
κήλεο 12σξε θχιαμε ζε
δχν
(2)
βάξδηεο
Σν θεληξηθφ θηί ξη ν ηνπ δε καξρείνπ πκπεξηιακβάλνληαη
Λέζβνπ
θαη
ηνπ
πε ξη βάιινληνο Κπξηαθέο & αξγίεο.
ρψ ξνπ γχξσ απφ απηφ.
Τπεξεζία ζηαηηθήο
θαηαζηεκάησλ:

θχιαμεο

ΓΑΞΑΛΖ

2

10.683,77

1

6.410,25

12 ψξεο/ εκέξα
2

Δπνρνπκέλε πεξηπφιηα κε ζχλδεζε ησλ
ζπζηεκάησλ ζπλαγεξκνχ ησλ θηεξίσλ κε
θέληξν ιήςεσο ζεκάησλ ηνπ Γήκνπ φπσο
απηά αλαθέξνληαη ζηε κειέηε.

1) Καζεκεξηλά έσο
31/08/2019, 24σξε
ζχλδεζε κε θέληξν
ιήςεσο ζεκάησλ θαη
2 ) 8σξε ε π ν ρ ν π κ έ λ ε
π ε ξ η π φ ι η α θχιαμε θαη
γηα ηηο ψξεο απφ 22:00
έσο 06:00 ηεο επφκελεο
ζε 1 βάξδηεο
πκπεξηιακβάλνληαη
Κπξηαθέο & αξγίεο.

Πύλνιν:

17.094,02

ΦΞΑ 17%:

2.905,98

Γεληθό Πύλνιν:

20.000,00

Μπηηιήλε 15/04/2019

Ο

ΤΝΣΑΞΑ

Ο Πξντζηάκελνο ηνπ
Σκήκαηνο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ
Κσλζηαληίλνο Καπειάξεο

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Ν Αληηδήκαξρνο Ξνηόηεηαο Εσήο
Γηνηθεηηθώλ πεξεζηώλ
Ληθόιανο Θαξαζάββαο
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ΓΖΚΝΠ ΙΔΠΒΝ
Γ/ΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ
ΡΚΖΚΑ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΑΛΘΟΩΞΗΛΝ
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ΔΟΓΑΠΗΑ: "ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΚΔ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΑ ΚΔΠΑ (SECURITY) &
ΠΡΑΡΗΘΖΠ ΦΙΑΜΖΠ ΡΩΛ ΓΖΚΝΡΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΩΛ ΘΑΗ
ΙΝΗΞΩΛ ΓΖΚΝΡΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ

ΠΓΓΟΑΦΖ ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ
Αληηθείκελν ζύκβαζεο
Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ θχιαμεο δεκνηηθψλ θηηξίσλ
ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ.
Ππκβαηηθά ζηνηρεία
Η αλάζεζε ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Α/0808-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο έξγσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ» θαη θπξίσο ησλ
άξζξ. 116, 118, 120, 129, 130, 200 & 221
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο είλαη θαηά ζεηξά ηζρχνο ηα αθφινπζα:
1. Η ηερληθή έθζεζε θαη ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο
2. Η πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ
Ηζρύνπζεο δηαηάμεηο
Η δηελέξγεηα ηεο πξνκήζεηαο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο θάησζη δηαηάμεηο φπσο
ηζρχνπλ:
1.
Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 εδαθ. 2 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006 (Γ.Κ.Κ.)
φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ
ηελ πεξηπη. 38 ηεο παξ. 1 ηνπ αξζ. 377 θαη 199 ηνπ Ν.
4412/2016.
2.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Α/08-08-2016) «Γεκφζηεο
πκβάζεηο έξγσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ» θαη θπξίσο ησλ άξζξ. 116, 118, 120,
129, 130, 200 & 221.
3.
Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 209 θαη 273 ηνπ Ν. 3463/06 «Πεξί θχξσζεο ηνπ
Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» θαζψο επίζεο θαη κε:
4.
Σν άξζξν 178 ηνπ Ν.3463/06 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ»
φπνπ πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε ησλ δήκσλ λα ιακβάλνπλ πξνιεπηηθά κέηξα γηα
ηελ πξνζηαζία ηεο πεξηνπζίαο ηνπο, θχιαμε ησλ ρψξσλ φπνπ αλαθέξεηαη φηη «νη
δήκνη νθείινπλ λα δηαηεξνχλ, λα πξνζηαηεχνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηελ θάζε
είδνπο πεξηνπζία ηνπο κε ηξφπν επηκειή θαη απνδνηηθφ»,
5.
ηνπ άξζξνπ 21 παξ.1 ηνπ Ν.3731/08 φηη «νη αλάγθεο ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο α' θαη β' βαζκνχ, γηα ηελ ελ γέλεη θχιαμε θαη θξνχξεζε ησλ
θηηξίσλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ ηνπο, θαζψο θαη γηα ηελ ζπλνδεία
ρξεκαηαπνζηνιψλ, είλαη δπλαηφλ λα θαιχπηνληαη, θαηφπηλ ζρεηηθνχ κεηνδνηηθνχ
δηαγσληζκνχ, απφ επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ αζθαιείαο πνπ ιεηηνπξγνχλ
λνκίκσο», θαη
6. ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν.3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-07-10) «Νέν αζθαιηζηηθφ
ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο
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7. ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» ζρεηηθά κε ηηο ζπκβάζεηο εξγνιαβίαο εηαηξεηψλ
παξνρήο ππεξεζηψλ.
8.
ηνπ
άξζξνπ 22 ηνπ Ν.4144/13 «Αληηκεηψπηζε ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζηελ
Κνηλσληθήο Αζθάιηζε θαη ζηελ αγνξά
9. εξγαζίαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο,
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο»
10. ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ N. 3463/06, φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ κε ηελ παξ.3
ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.3536/07
11. ηελ παξ 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ N. 3731/08
Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο πεξηιακβάλνπλ ππεξεζίεο πεξηπνιίαο πεδήο ή
επνρνχκελεο, αζθάιεηαο θαη θχιαμεο ζηνπο ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ η ν π
Γ ε κ α ξ ρ ε ί ν π Λ έ ζ β ν π κε ζθνπφ ηελ παξεκπφδηζε θαη απνηξνπή δεκηψλ,
βαλδαιηζκψλ θαη θαηαζηξνθηθψλ επεκβάζεσλ ηξίησλ.
Οη Σνκείο επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ είλαη ελδεηθηηθά νη αθφινπζνη δπν:
1) Σν θηηξίνπ ηνπ δεκαξρείνπ Λέζβνπ
Ώξεο θύιαμεο: Καζεκεξηλά, 1 2 σξε θχιαμε, (07.00-19.00).
πκπεξηιακβάλνληαη Κπξηαθέο & αξγίεο.
Ξνηόηεηα Ξαξερόκελσλ πεξεζηώλ γηα ηελ: «ηαηηθή θχιαμε δεκνηηθψλ
θαηαζηεκάησλ δήκνπ Λέζβνπ»
Η πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ σο αλαθέξνληαη ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη
κέζα ζηα φξηα πνπ ζέηεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία γηα αλάινγνπο ρψξνπο.
Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ πνπ ζα αλαιάβεη ηε θχιαμε ησλ θηηξίσλ, πξέπεη λα
είλαη άξηζηα εθπαηδεπκέλν, κε θαιή θπζηθή θαηάζηαζε θαη πγεία, έκπεηξν, θαη λα
δηαζέηεη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ: αζχξκαην επηθνηλσλίαο, θαθφ, θαη νηηδήπνηε
άιιν θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ αζθαιή θχιαμε ηνπ θηηξίνπ.
Οη θχιαθεο ζα πξνζέξρνληαη γηα αλάιεςε ππεξεζίαο ηελ θαλνληθή ψξα, θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπο θαη δελ ζα εγθαηαιείπνπλ ηε ζέζε ηνπο αλ δελ
ελεκεξσζνχλ θαη αλαιάβνπλ ππεξεζία νη αληηθαηαζηάηεο ηνπο, ζα εθηεινχλ κε
άξηζην ηξφπν ηα θαζήθνληά ηνπο. Θα εθηειείηαη πεξηνδηθφο αλά δίσξν έιεγρνο
ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηνπ.
Οη θχιαθεο ζα θέξνπλ ζηνιή πνπ ζα ηνπο ρνξεγείηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ θαζεθφλησλ ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε εηδηθφ Γειηίν ηαπηφηεηνο θαη
εηδηθφ ζήκα.
Οη θχιαθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ζα εθηεινχλ άςνγα ηελ απνζηνιή
ηνπο θαη δελ ζα αζρνινχληαη κε ζέκαηα άζρεηα πξνο απηή.
Οη θχιαθεο ζα ειέγρνπλ ηα εηζεξρφκελα άηνκα θαη απηά πνπ παξακέλνπλ άζθνπα
ζηελ είζνδν θαη ζα επεκβαίλνπλ ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλνπλ χπνπηνπο,
ζθνπνχο απηψλ κεηά απφ πξνεγνχκελε ζπλελλφεζε κε ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ
Γήκνπ θαη ρσξίο λα ζίγνπλ ηα αηνκηθά θαη ζπιινγηθά δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ.
Καηά ηελ ιήμε ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο νη θχιαθεο ζα ειέγρνπλ ιεπηνκεξψο ηνπο
ρψξνπο, γηα λα δηαπηζηψλνπλ φηη δελ αθέζεθαλ μέλα αληηθείκελα, πνπ κπνξεί λα
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είλαη επηθίλδπλα.
ε πεξίπησζε ππξθαγηάο νη θχιαθεο ππνρξενχληαη λα εηδνπνηνχλ πάξαπηα ηελ
Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία θαη λα ελεκεξψλνπλ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ.
Γελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο θαηά ηηο κε εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζηνπο ρψξνπο
θχιαμεο, εθηφο θαη αλ ππάξρεη πξνο ηνχην άδεηα.
Ο Αλάδνρνο είλαη πξνζσπηθά θαη εηο νινθιεξία ππεχζπλνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο λνκνζεζίαο πεξί
πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ.
Ο Γήκνο δελ έρεη ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα κηζζφ, αζθάιηζε
θχξηα & επηθνπξηθή, επηδφκαηα άδεηαο, δψξα Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα,
ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην πξνζσπηθφ ηνπ
αλαδφρνπ. Κάζε είδνπο απνδνρέο θαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηνπ πξνζσπηθνχ
βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν.
Ο Γήκνο απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε γηα απνδεκίσζε απφ ηπρφλ
αηχρεκα ή θάζε άιιε αηηία, ηφζν θαηά ηελ κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ
αλαδφρνπ, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ θχιαμεο ησλ
θηηξίσλ απφ απηφ.
Ο αλάδνρνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ελαιιάζζεη θαη λα αληηθαζηζηά νπνηεδήπνηε
ην πξνζσπηθφ πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηε ζπλαίλεζε
ηνπ Γήκνπ, πιελ εθηάθησλ πεξηπηψζεσλ (αζζέλεηαο, άδεηαο θ.ι.π.).
Ο Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε θχιαθα
θαη ν αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηελ ππφδεημε απηή εληφο ηεζζάξσλ
εκεξψλ ην αξγφηεξν .

2)«Δπνρνχκελε πεξηπφιηα κε ζχλδεζε ησλ ζπζηεκάησλ ζπλαγεξκνχ ησλ θηεξίσλ
κε θέληξν ιήςεσο ζεκάησλ θηηξίσλ δήκνπ Λέζβνπ»
Ξνηόηεηα Ξαξερόκελσλ πεξεζηώλ γηα ηελ:
Οη ππεξεζίεο αθνξνχλ αθελφο ηελ 24σξε ζχλδεζε ησλ ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο κε
θέληξν ιήςεσο ζεµάησλ ηνπ αλαδφρνπ θαη ηελ επέµβαζε µε επνρνχµελα µέζα θαη
πξνζσπηθφ αζθαιείαο πνπ ζα βξίζθεηαη ζε αλαµνλή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ην
αλαδφρνπ θαη ζα επεµβαίλεη µε άµεζε επηηφπηα επίζθεςε ζηηο αλσηέξσ
εγθαηαζηάζεηο επζχο µφιηο εηδνπνηεζεί απφ ην θέληξν ιήςεσο ζεµάησλ µε µέξηµλα
θαη επζχλε ηνπ αλαδφρνπ.
Δπηηφπηα επέµβαζε γηα ηελ απνηξνπή ελεξγεηψλ ζε βάξνο ησλ αλσηέξσ
εγθαηαζηάζεσλ, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζχµθσλα µε ηηο γεληθά παξαδεθηέο
ηερληθέο, κεζφδνπο, δηαδηθαζίεο θαη ηα ηερληθά µέζα, θαζψο θαη ηηο νδεγίεο πνπ
µπνξεί λα δίλεη ε αλαζέηνπζα αξρή, ζε θαζεµεξηλή βάζε, ζε νιφθιεξε ηε δηάξθεηα
ηεο ζχκβαζεο, απφ ∆επηέξα έσο Κπξηαθή θαη ησλ αξγηψλ πεξηιακβαλνκέλσλ, θαη γηα
ηηο ψξεο απφ 22:00 έσο θαη ηηο 06: 00 ηεο επνκέλεο .
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Σν πξνζσπηθφ αζθαιείαο έρεη ππνρξέσζε λα µε ζίγεη, θαηά ηελ άζθεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηνπ, ηα αηνµηθά θαη ζπιινγηθά δηθαηψµαηα ησλ πνιηηψλ θαη ησλ
εξγαδνµέλσλ. Οθείιεη επίζεο λα µε ρξεζηµνπνηεί µέζα θαη µεζφδνπο πνπ µπνξνχλ
λα πξνθαιέζνπλ δεµηά, βιάβε ή ελφριεζε ζε ηξίηνπο ή λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ
αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ.
Η δηάξθεηα παξνρήο ππεξεζηψλ ζα είλαη απφ ηελ επνµέλε ηεο ππνγξαθήο ηεο
ζχµβαζεο θαη :
α.

Σξείο (3) κήλεο γηα ηελ Τπεξεζία ζηαηηθήο θχιαμεο δεκνηηθψλ θαηαζηεκάησλ

β. Έσο 31-08-2019 γηα ηελ Δπνρνπκέλε πεξηπφιηα κε ζχλδεζε ησλ ζπζηεκάησλ
ζπλαγεξκνχ ησλ θηεξίσλ κε θέληξν ιήςεσο ζεκάησλ ηνπ Γήκνπ φπσο απηά
αλαθέξνληαη ζηε κειέηε
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσµέλνο λα ζπλεξγάδεηαη µε ηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα ηελ
ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζχµβαζεο.
Σν πξνζσπηθφ αζθαιείαο ηνπ αλαδφρνπ ζα δηαζέηεη εμνπιηζµφ άµεζεο επηθνηλσλίαο
µε ηνλ αλάδνρν θαη ηελ αλαζέηνπζα αξρή (νξηζµέλνο εθπξφζσπνο
Ο αλάδνρνο ή ν δεισζείο ππεξγνιάβνο θαη νη εξγαδφµελνη ζε απηφλ πξέπεη λα
έρνπλ αληηζηνίρσο εηδηθή άδεηα εξγαζίαο ζχµθσλα µε ην ζεζµηθφ πιαίζην.
Σν πξνζσπηθφ ηεο ηδησηηθήο αζθάιεηαο ζα πξνβαίλεη ζε έιεγρν ησλ εγθαηαζηάζεσλ
ζε πεξίπησζε εηδνπνίεζεο απφ ην θέληξν ιήςεσο ζεµάησλ θαη ζε πεξίπησζε
επηβεβαίσζεο ηεο παξάλνµεο πξάμεο ζα εηδνπνηεί ηελ αξµφδηα Αζηπλνµηθή Αξρή θαη
ηνλ νξηζζέληα γηα θάζε εγθαηάζηαζε εθπξφζσπν ή εθπξνζψπνπο ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο.
Σν πξνζσπηθφ ηεο ηδησηηθήο αζθάιεηαο πξέπεη λα είλαη έµπεηξν, εμεηδηθεπκέλν,
άξηζηα εθπαηδεπµέλν ζε παξφµνηαο θχζεο έξγσλ θχιαμεο, µε ήζνο θαη ζσζηφ
ηξφπν ζπµπεξηθνξάο.
Σν πξνζσπηθφ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο πξέπεη λα είλαη ελδεδπκέλν µε
ζηνιή µε ηα δηαθξηηηθά ηεο εηαηξείαο.
Ο αλάδνρνο ζα ηεξεί «Βηβιίν πµβάλησλ» γηα φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ζα
θαηαρσξεί θάζε πεξηζηαηηθφ θαη ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξνέβε, ζηηο
εγθαηαζηάζεηο πνπ δηελεξγεί επηηφπην έιεγρν ζα θαηαγξάθεη θαη ηα απνηειέζµαηα
ηνπ ειέγρνπ.
Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εμαζθαιίδεη αλειιηπψο ην αλαγθαίν γηα ηελ
παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πξνζσπηθφ, ηφζν γηα ηελ 24ψξε ιεηηνπξγία ηνπ θέληξνπ
ειέγρνπ ζεµάησλ, φζν θαη γηα ηελ δηελέξγεηα επηηφπηνπ ειέγρνπ.
Ο αλάδνρνο ππνβάιεη γξαπηέο πξνηάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ή επαχμεζε ησλ µέηξσλ
αζθαιείαο.
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Γελ επηηξέπεηαη ε αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ αζθαιείαο απφ ηνλ Αλάδνρν ζε ηξίηνπο
ππεξγνιαβηθά,
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχµβαζεο αιιά θαη µεηά ην πέξαο απηήο ην πξνζσπηθφ
θχιαμεο θαη γεληθφηεξα ν Αλάδνρνο, έρνπλ ππνρξέσζε ηήξεζεο ηνπ απνξξήηνπ
ζρεηηθά µε φζα πεξηέρνληαη ζε γλψζε ηνπο (έγγξαθα ζηνηρεία, ζρέδηα θαηφςεσλ θαη
θάζε άιινπ είδνπο πιεξνθνξίεο) θαη αθνξνχλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο.
Ο εξγνδφηεο ρσξίο λα αιιάμεη ην αληηθείµελν ηεο ζχµβαζεο µπνξεί µφλν ζε
ζπµθσλία µε ηνλ αλάδνρν λα ηξνπνπνηήζεη µέξνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη
ζε απηφλ θαη πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ απνηειεζµαηηθφηεξε παξνρή ππεξεζηψλ
θχιαμεο.
Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο πεξηιακβάλνπλ ππεξεζίεο πεξηπνιίαο επνρνχκελεο,
αζθάιεηαο θαη θχιαμεο ζηνπο ρψξνπο, ηεο Γεκνηηθήο Πηλαθνζήθεο, ηνπ Μνπζείνπ
Θενθίινπ, ηνπ ηακείνπ ηνπ δήκνπ θαη ην ΚΔΠ, ην θηίξην ηεο Γ/λζεο Γφκεζεο ηνπ
Γήκνπ, ην θηίξην ηεο Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο, ηα θηίξηα πνπ ζηεγάδνληαη ην
Λεμηαξρείν θαη ην Γεκνηνιφγην ηνπ Γήκνπ θαη ην θηίξην ηνπ Γεκνηηθνχ Θεάηξνπ θαη
ινηπά δεκνηηθά θηίξηα πνπ ελδερνκέλσο ζα ρξεηαζζνχλ ζχλδεζε κε ην ζχζηεκα
αζθαιείαο, ελψ ζην θηίξην ηνπ Μνπζείνπ Θεφθηινπ ζα ππάξρεη θχιαμε θαη κε
ζήκαηα ππξαλίρλεπζεο. Ζ εηαηξεία είλαη ππνρξεσκέλε λα θαιύπηεη κε δηθά
ηεο έμνδα δαπάλεο αληηθαηάζηαζεο αληαιιαθηηθώλ (κπαηαξίεο, θιπ) θαη
ηπρόλ δαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνύ.
Ώξεο θύιαμεο : Καζεκεξηλά, θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, 8σξε
επνρνχκελε
πεξηπφιηα
ζε
κηα
βάξδηα
(22.00-06.00
ηεο
επφκελεο)
πκπεξηιακβάλνληαη Κπξηαθέο & αξγίεο γηα έιεγρν ησλ πην πάλσ αλαθεξφκελσλ
εγθαηαζηάζεσλ ζε άηαθηα ρξνληθά δηαζηήκαηα.
Η ππνρξέσζε ηεο εηαηξείαο εμαληιείηαη ζηελ εηδνπνίεζε ησλ αξκνδίσλ θξαηηθψλ
αξρψλ , ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ απφ ηνλ ζπλδξνκεηή αηφκσλ θαζ’ φιν ην 24σξν
θαη ηελ επέκβαζε ηνπ πεξηπνιηθνχ απηνθηλήηνπ ηεο εηαηξείαο ζηνλ ζπληνκφηεξν
δπλαηφλ ρξφλν , κεηαμχ ησλ σξψλ 22.00 θαη 06.00 ηεο επνκέλεο θαη κε ηελ
πξνυπφζεζε λα ιάβεη ην ζήκα ζπλαγεξκνχ ην θέληξν ιήςεσο ζεκάησλ .
Γηάξθεηα ζχκβαζεο
Η δηάξθεηα ηεο χκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο παξνχζεο θαη
ιήγεη ηελ:
α.

Ρξείο (3) κήλεο γηα ηελ πεξεζία ζηαηηθήο θύιαμεο δεκνηηθώλ
θαηαζηεκάησλ,

β. Έσο 31-08-2019 γηα ηελ πεξεζία ηεο επνρνπκέλεο πεξηπνιίαο κε
ζύλδεζε ησλ ζπζηεκάησλ ζπλαγεξκνύ ησλ θηεξίσλ κε θέληξν ιήςεσο
ζεκάησλ ηνπ Γήκνπ όπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ κειέηε, ελψ ε ππεξεζία
ζα επηβαξχλεη ηνλ Κ.Α. 10.6278.0001 κε ηίηιν «ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΚΔ
ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΑ ΚΔΠΑ (SECURITY)
& ΠΡΑΡΗΘΖΠ ΦΙΑΜΖΠ ΡΩΛ
ΓΖΚΝΡΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΩΛ ΘΑΗ ΙΝΗΞΩΛ ΓΖΚΝΡΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ, ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2019. Η ρξεκαηνδφηεζε ζα γίλεη απφ ηδίνπο πφξνπο.
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Πξνζσπηθφ
Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη γηα ηε δηάζεζε ηνπ αλαθεξνκέλνπ ζηελ πξνζθνξά ηνπ
πξνζσπηθνχ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ζπλεξγαηψλ πνπ ζα δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε
εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ πιήξσο ζηηο
απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο, ππφζρεηαη δε θαη βεβαηψλεη φηη ζα επηδεηθλχνπλ πλεχκα
ζπλεξγαζίαο θαηά ηηο επαθέο ηνπο κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ή ησλ εθάζηνηε
ππνδεηθλπνκέλσλ απφ απηήλ πξνζψπσλ.
Τπνρξεψζεηο Αλαδφρνπ - Σξφπνο Δθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ:
Ν αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί όινπο ηνπο λόκνπο ζρεηηθνύο κε ηελ εξγαζία
(εξγαηηθή λνκνζεζία) θαη ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ θαη
επζύλεηαη έλαληη ησλ ειιεληθώλ αξρώλ γηα ηελ ηήξεζε θάζε ππνρξέσζεο
πνπ πξνθύπηεη από απηέο.
πκθσλείηαη ξεηά φηη απφ ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θακία έλλνκε
ζρέζε δελ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ηνπ δήκνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξίαο, ε
νπνία επζχλεηαη απνθιεηζηηθά έλαληη ησλ ππαιιήισλ ηεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηεο εξγαηηθήο, αζθαιηζηηθήο θαη ινηπήο εηδηθήο λνκνζεζίαο.
Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο
λνκνζεζίαο θαη ηεο λνκνζεζίαο πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη
πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ.
Δπίζεο, νθείιεη λα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ
εξγαδνκέλσλ ηνπ θαη λα είλαη απνθιεηζηηθφο θαη κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά
γηα θάζε αηχρεκα πνπ ήζειε ζπκβεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ.
Η ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ ζρεηηθά κε φζα πεξηέρνληαη ζε γλψζε ηνπο (έγγξαθα,
ζηνηρεία, πιεξνθνξίεο θιπ) θαη αθνξνχλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηηο δξαζηεξηφηεηεο
ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο αιιά θαη κεηά ηελ ιήμε απηήο. Γηα ηνλ
ιφγν απηφ απαγνξεχνληαη λα δίλνληαη πιεξνθνξίεο ζε νπνηνδήπνηε ζρεηηθά κε ηνλ
ρψξν θχιαμεο ή άιια ζηνηρεία. ε αληίζεηε πεξίπησζε δηθαηνχηαη λα δεηήζεη
απνδεκίσζε.
Θα ζπλεξγάδνληαη ζηελ αληηκεηψπηζε θάζε παξάλνκεο ελέξγεηαο κε ην αζηπλνκηθφ
ηκήκα ηεο πεξηνρήο. ε πεξίπησζε ιεζηείαο ή νπνηαζδήπνηε δνιηνθζνξάο ν
ππεχζπλνο θχιαμεο ησλ ρψξσλ ζα πξέπεη λα
εηδνπνηεί ηηο αξκφδηεο αζηπλνκηθέο αξρέο.
Δπηκέξνπο ζέκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαη δελ αλαθέξνληαη ζηηο παξνχζεο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ζα ζπκθσλεζνχλ θαηά ηε ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ζα
είλαη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ θχιαμε θαη δελ κπνξνχλ λα επηθέξνπλ επηπιένλ
θφζηνο γηα ηνλ αλάδνρν.
Δκπηζηεπηηθφηεηα Αλαδφρνπ
Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο αιιά θαη κεηά ηελ ιήμε ή ιχζε απηήο, ν
Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθέο θαη λα κε
γλσζηνπνηήζεη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα
πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ.
Δηδηθφηεξα :
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Όια ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία (γξαπηά θαη πξνθνξηθά) πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζηελ
αληίιεςε ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο αλάζεζεο ζεσξνχληαη εκπηζηεπηηθά
θαη δελ επηηξέπεηαη λα γλσζηνπνηεζνχλ ή δεκνζηνπνηεζνχλ.
Ξαξαιαβή εξγαζηώλ
Η βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή
ηνπ άξζξνπ 63 παξ 3 ηνπ ΠΓ 28/80.
Δθρώξεζε ηεο εξγαζίαο ζε ηξίην
Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ αλάδνρν ζε ηξίηνλ κέξνπο ή ηνπ φινπ ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο ζπκβάζεσο.
Οη ππεξεζίεο ζα αξρίζνπλ λα παξέρνληαη ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο. Η ηηκή κνλάδνο ηεο πξνζθνξάο ζα είλαη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη γηα θαλέλα ιφγν θαη ζε θακία αλαζεψξεζε ππφθεηηαη.
Ο Γήκνο δηθαηνχηαη λα αζθήζεη φια ηα δηθαηψκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν,
δει. ζε πεξίπησζε πνπ ην γξαθείν δελ είλαη ζπλεπέο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, λα
θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε ρσξίο θακία ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο πξνο ην
γξαθείν θαλελφο πνζνχ, εθηφο ηνπ πνζνχ πνπ αλαινγεί ζηελ εξγαζία πνπ κέρξη
ηφηε παξαζρέζεθε απφ ην γξαθείν, χζηεξα απφ βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο
εξγαζίαο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ Γήκνπ.
Η ζχκβαζε ιχεηαη κε ηελ πάξνδν ηεο εκεξνκελίαο δηάξθεηαο ηεο, φπσο απηή νξίδεηαη
αλσηέξσ.
Δπίιπζε δηαθνξώλ
Σπρφλ δηαθνξέο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο επηιχνληαη
θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 273 παξ.1 θαη 2 ηνπ Ν.3463/2006.
Σξφπνο πιεξσκήο -Κξαηήζεηο
Η πιεξσκή ηνπ ηηκνινγίνπ ζα γίλεηαη κε ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο
πιεξσκήο πνπ ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά.
Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φινπο ηνπο βάζεη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ θφξνπο, ηέιε
θαη θξαηήζεηο θαη ηελ παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο.

Μπηηιήλε 15/04/2019
Ο

ΤΝΣΑΞΑ

Ο Πξντζηάκελνο ηνπ
Σκήκαηνο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ
Κσλζηαληίλνο Καπειάξεο

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Ν Αληηδήκαξρνο Ξνηόηεηαο Εσήο
Γηνηθεηηθώλ πεξεζηώλ

Ληθόιανο Θαξαζάββαο
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ΓΖΚΝΠ ΙΔΠΒΝ
Γ/ΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ
ΡΚΖΚΑ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΑΛΘΟΩΞΗΛΝ
ΓΛΑΚΗΘΝ, ΚΖΡΟΩΩΛ & ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΩΛ
ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ

ΔΟΓΑΠΗΑ: "ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΚΔ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΑ ΚΔΠΑ (SECURITY) &
ΠΡΑΡΗΘΖΠ ΦΙΑΜΖΠ ΡΩΛ ΓΖΚΝΡΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΩΛ ΘΑΗ
ΙΝΗΞΩΛ ΓΖΚΝΡΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ

A/A
1

Ξεξηγξαθή Δξγαζίαο :

Τπεξεζία ζηαηηθήο
θαηαζηεκάησλ:

Άηνκα
αλά
εκέξα

Ζκ. Ώξεο

δεκνηηθψλ Καζεκεξηλά γηα ηξείο (3)
κήλεο 12σξε θχιαμε ζε
δχν (2) βάξδηεο
θηί ξη ν
ηνπ

θχιαμεο

1)
Σν
θε ληξη θφ
δε καξρεί νπ Λέ ζβνπ
πκπεξηιακβάλνληαη
2) Σν ρψξν ζηάζκεπζεο ησλ νρεκάησλ ηνπ Κπξηαθέο & & αξγίεο.
Γήκνπ
12 ψξεο/ εκέξα
2

ΓΑΞΑΛΖ

Δπνρνπκέλε πεξηπφιηα κε ζχλδεζε ησλ
ζπζηεκάησλ ζπλαγεξκνχ ησλ θηεξίσλ κε
θέληξν ιήςεσο ζεκάησλ ησλ πνην θάησ
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ δήκνπ
Σεο Γεκνηηθήο Πηλαθνζήθεο,
Σνπ Μνπζείνπ Θενθίινπ,
Σνπ ηακείνπ ηνπ δήκνπ

1) Καζεκεξηλά έσο
31/08/2019, 24σξε
ζχλδεζε κε θέληξν
ιήςεσο ζεκάησλ θαη
2 ) 8σξε ε π ν ρ ν π κ έ λ ε
π ε ξ η π φ ι η α θχιαμε θαη
γηα ηηο ψξεο απφ 22:00
έσο 06:00 ηεο επφκελεο
ζε 1 βάξδηεο
πκπεξηιακβάλνληαη
Κπξηαθέο & αξγίεο.

2

1

χλνιν:
ΦΠΑ 17%:
Γεληθό Πύλνιν:

ΚΡΗΙΖΛΖ
……/....../2019
Ν ΞΟΝΠΦΔΟΩΛ
(ζθξαγίδα & ππνγξαθή)
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