ΑΔΑ: ΒΙΨΟΟΡΛΟ-Π20

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
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 414 1171
FAX: 210-3223935
Αριθ. Πρωτ. :687
Ηµεροµηνία :15/01/2014
Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα
Τηλέφωνο : 214-4141339
ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ∆-010/14 τον καθαρισµό των σταθµών
Ευαγγελισµός, Μέγαρο Μουσικής, Αµ̟ελόκη̟οι, Πανόρµου, Κατεχάκη και
Εθνική Άµυνα του συστήµατος της γραµµής 3 της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., για χρονικό
διάστηµα ενός (1) µήνα
Προϋ̟ολογιζόµενη δα̟άνη: Πενήντα χιλιάδες Ευρώ (50.000,00€) ̟λέον ΦΠΑ.
Η ΣΤΑΣΥ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόµενους (φυσικά και νοµικά ̟ρόσω̟α καθώς και
ενώσεις αυτών, συνεταιρισµούς κ.λ.̟.) να υ̟οβάλουν σφραγισµένη ̟ροσφορά για τον
καθαρισµό των σταθµών Ευαγγελισµός, Μέγαρο Μουσικής, Αµ̟ελόκη̟οι, Πανόρµου,
Κατεχάκη και Εθνική Άµυνα του συστήµατος της γραµµής 3 της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., για
χρονικό διάστηµα ενός (1) µήνα.
Η ̟ροσφορά θα είναι σύµφωνη µε τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές ̟ου
̟εριγράφονται στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.
∆εν ε̟ιτρέ̟εται η υ̟οβολή ̟ροσφοράς για µέρος των ζητούµενων υ̟ηρεσιών ή η
υ̟οβολή εναλλακτικής ̟ροσφοράς για τις ζητούµενες υ̟ηρεσίες.
Η ̟αρούσα διακήρυξη διατίθεται ηλεκτρονικά και στην ιστοσελίδα της ΣΤΑΣΥ
www.stasy.gr. Στην ιδία ιστοσελίδα θα αναρτούνται ο̟οιεσδή̟οτε τυχόν ενηµερωτικές
ε̟ιστολές, βελτιώσεις, συµ̟ληρώσεις, ή διευκρινίσεις ̟ου αφορούν τον συγκεκριµένο
διαγωνισµό.
Πληροφορίες τεχνικής φύσεως ̟αρέχονται καθηµερινά σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες
α̟ό την Υ̟ηρεσία Λειτουργίας Σταθµών στο τηλέφωνο: 214 414 6022.
1.

Υ̟οβολή Προσφοράς

Οι ̟ροσφορές θα υ̟οβληθούν σε σφραγισµένο φάκελο µέχρι και την Τετάρτη 22
Ιανουαρίου 2014 και ώρα 9:30 στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, Αθηνάς 67,
Αθήνα. Στο φάκελο της ̟ροσφοράς να αναγράφεται :
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ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Τ∆ - 010/14
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, ΜΕΓΑΡΟ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΠΑΝΟΡΜΟΥ, ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΚΑΙ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.»
Προς:
ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
Αθηνάς 67, Τ.Κ. 105 52 Αθήνα
Υ̟όψη: Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
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 εξήντα (60) ηµέρες.
Η α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών θα ̟ραγµατο̟οιηθεί την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014
και ώρα 10:30 στα γραφεία της εταιρείας Αθηνάς 67, Αθήνα- αίθουσα «Αθηνά» , 2ος
όροφος.

2.

Περιεχόµενα Φακέλου Προσφοράς

2.1
Νοµιµο̟οιητικά έγγραφα
Όλα τα δικαιολογητικά ̟ου αναφέρονται κατωτέρω αναλυτικά, ̟ρέ̟ει να υ̟οβληθούν
σε ̟ρωτότυ̟α ή σε νόµιµα ε̟ικυρωµένα αντίγραφα ̟λην των ΦΕΚ ̟ου κατατίθενται σε
α̟λά 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 ισχύει κατά την τελική ηµεροµηνία κατάθεσης των ̟ροσφορών.
β) Πιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται α̟ό αρµόδια Αρχή, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι είναι
ενήµεροι ως ̟ρος τις φορολογικές τους υ̟οχρεώσεις, το ο̟οίο να είναι σε ισχύ κατά την
ηµεροµηνία κατάθεσης των ̟ροσφορών.
γ) Πιστο̟οιητικό, έκδοσης τελευταίου 3µήνου α̟ό το οικείο Ε̟ιµελητήριο µε το ο̟οίο
θα ̟ιστο̟οιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό ε̟άγγελµά τους, ή βεβαίωση
άσκησης ε̟αγγέλµατος α̟ό άλλη αρµόδια Αρχή, έκδοσης τελευταίου τριµήνου.
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δ) Ε̟ίσηµο 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.
ε) Υ̟εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ̟ου θα υ̟ογράφεται α̟ό το νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο του
διαγωνιζοµένου, µε θεώρηση του γνήσιου της υ̟ογραφής α̟ό αρµόδια Αρχή 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.
• ότι κατά τη σύνταξη της ̟ροσφοράς του αλλά και κατά την εκτέλεση της
σύµβασης θα τηρεί α̟αρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας,
δηλαδή των νόµιµων α̟οδοχών, οι ο̟οίες σε καµία ̟ερί̟τωση δε µ̟ορεί να
είναι κατώτερες των ̟ροβλε̟οµένων α̟ό την οικεία εφαρµοστέα για τον κάθε
διαγωνιζόµενο συλλογική ρύθµιση εργασίας (Συλλογική Σύµβαση
Εργασίας/∆ιαιτητική Α̟όφαση), ό̟ως εκάστοτε ισχύει, (τήρηση νόµιµου
ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής κι ασφάλειας των εργαζοµένων
κλ̟).
• ότι δεν έχουν α̟οκλειστεί α̟ό ∆ηµόσιους ∆ιαγωνισµούς εξαιτίας του άρθρου
68 του Ν.3863/2010
στ) Οι διαγωνιζόµενοι ̟ροσκοµίζουν ένορκη βεβαίωση των νόµιµων εκ̟ροσώ̟ων τους
ενώ̟ιον συµβολαιογράφου, η ο̟οία θα έχει ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού το κάτωθι
̟εριεχόµενο: «Για το χρονικό διάστηµα ̟ου δεν καλύ̟τεται α̟ό το Μητρώο Παραβατών
Εταιρειών Παροχής Υ̟ηρεσιών Καθαρισµού ή/ και Φύλαξης, δεν έχει ε̟ιβληθεί σε
βάρος της εταιρείας την ο̟οία εκ̟ροσω̟ώ ̟ράξη ε̟ιβολής ̟ροστίµου για ̟αραβιάσεις
της εργατικής νοµοθεσίας ‘’υψηλής ‘’ ή ‘’̟ολύ υψηλής’’ σοβαρότητας’’.
2.2
Ουσιαστικά ̟ροσόντα
Ο κάθε διαγωνιζόµενος, θα ̟ρέ̟ει να έχει, ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού, µία (1) τουλάχιστον
σύµβαση ̟αροµοίου αντικειµένου, τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας, µε ελάχιστο ετήσιο
συνολικό συµβατικό αντικείµενο ̟εντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) Ευρώ, άνευ ΦΠΑ
και µε ηµεροµηνία υ̟ογραφής µετά την 01.01.2010. Το κριτήριο αυτό ικανο̟οιείται και
µε συµβάσεις ̟αροµοίου αντικειµένου, τουλάχιστον τετράµηνης διάρκειας εκάστη, µε
ελάχιστο συνολικό συµβατικό αντικείµενο εκατόν ̟ενήντα χιλιάδων (150.000,00 €) Ευρώ
έκαστη, άνευ ΦΠΑ, των ο̟οίων το άθροισµα των συµβατικών τιµηµάτων τους
υ̟ερβαίνει τις ̟εντακόσιες χιλιάδες (500.000,00) Ευρώ άνευ ΦΠΑ.
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Ως συµβάσεις ̟αροµοίου αντικειµένου νοούνται οι συµβάσεις καθαρισµού σε
εγκαταστάσεις µεγάλης κλίµακας, ε̟ικίνδυνους χώρους, χώρους µε µεγάλη διακίνηση
κοινού, βιοµηχανίες, νοσοκοµεία κλ̟. Οι διαγωνιζόµενοι ̟ρος α̟όδειξη των ανωτέρω
θα ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίσουν ̟ίνακα στον ο̟οίο θα αναγράφονται:
• Τον ̟ελάτη,
•

Το όνοµα και τηλέφωνο του ̟ροσώ̟ου ε̟ικοινωνίας (Η ΣΤΑΣΥ AE 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,

•

Την τυχόν ειδική εκ̟αίδευση ̟ου έλαβε το ̟ροσω̟ικό στα ̟λαίσια εκτέλεσης των
συµβάσεων.

•

Βεβαίωση του ̟ελάτη για την καλή εκτέλεση της Σύµβασης

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.
2.3
Οικονοµική Προσφορά
Στην Οικονοµική Προσφορά θα ̟εριέχονται όλα τα στοιχεία ̟ου α̟αιτούνται, σύµφωνα
στο Παράρτηµα Ι του ̟αρόντος ∆ιαγωνισµού, «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3863/2010.
3.

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 Ουσιαστικών Προσόντων.
Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί εκείνος ̟ου θα υ̟οβάλλει τη χαµηλότερη τιµή, η ο̟οία δεν
θα υ̟ερβαίνει την ̟ροϋ̟ολογιζόµενη δα̟άνη.
4.

Υ̟ογραφή Σύµβασης

Ο Ανάδοχος θα υ̟ογράψει σύµβαση µε την ΣΤΑΣΥ AE διάρκειας ενός (1) µήνα.
Ο Ανάδοχος ̟ριν την υ̟ογραφή της σύµβασης θα ̟ροσκοµίσει,
•
Εγγυητική ε̟ιστολή καλής εκτέλεσης για ̟οσό ίσο µε το 10% του συµβατικού
τιµήµατος ̟ου θα ̟ροσφερθεί. Η εγγυητική ε̟ιστολή θα εκδίδεται α̟ό
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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, εάν ε̟ιλέξει
την κατάθεση εγγυητικής ε̟ιστολής αυτή ̟ρέ̟ει να εκδοθεί υ̟έρ όλων των µελών
της κοινο̟ραξίας / σύµ̟ραξης και όχι υ̟έρ µεµονωµένων µελών ξεχωριστά.

•

•

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.
Ασφαλιστήριο συµβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων σύµφωνα µε τα όρια
α̟οζηµίωσης και τους όρους, ό̟ως αυτά αναλυτικά ̟εριγράφονται στο συνηµµένο
υ̟όδειγµα (Παράρτηµα ΙΙΙ του ̟αρόντος ∆ιαγωνισµού).
Ο Ανάδοχος θα ̟ροσκοµίσει ̟οινικά µητρώα των ̟ροσώ̟ων ̟ου θα
χρησιµο̟οιήσει για την εκτέλεση των εργασιών της Σύµβασης. Η ΣΤΑΣΥ AE
δικαιούται να µην κάνει δεκτή για την ̟αροχή των υ̟ηρεσιών ̟ρόσω̟α ̟ου δεν
έχουν λευκό ̟οινικό µητρώο.

4.
Τρό̟ος Πληρωµής
Το µηνιαίο τίµηµα α̟οδίδεται α̟ολογιστικά κατό̟ιν ̟ιστο̟οίησης των εργασιών α̟ό
την ε̟ιβλέ̟ουσα υ̟ηρεσία της ΣΤΑΣΥ.
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.
Για ̟ροµήθεια αξίας άνω των 1467,40 €, είναι α̟αραίτητη η ̟ροσκόµιση των κάτωθι
δικαιολογητικών:
•
•
•

Τιµολόγιο θεωρηµένο α̟ό την αρµόδια Οικονοµική Υ̟ηρεσία.
Πιστο̟οιητικό Φορολογικής Ενηµερότητας.
Βεβαίωση Πληρωµής Ασφαλιστικών Εισφορών (ΙΚΑ, ΤΣΜΕ∆Ε, κλ̟)

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 4013/2011 ε̟ιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% στην
Σύµβαση ̟ου θα υ̟ογραφεί, υ̟έρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων η ο̟οία θα ̟αρακρατηθεί α̟ό την ̟ληρωµή του Αναδόχου.
Το τιµολόγιο θα έχει τα ̟αρακάτω στοιχεία:
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
Τ∆-010-14-Τ∆
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Λειτουργία Μέσων Σταθερής Τροχιάς
Αθηνάς 67, 105 52 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ:099939745, ∆ΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ 94
Για ̟ληροφορίες σχετικά µε την εξόφληση του τιµολογίου µ̟ορείτε να ε̟ικοινωνείτε
µε το Λογιστήριο.

Νικόλαος Χ. Πα̟αθανάσης
Πρόεδρος ∆.Σ & ∆ιευθύνων Σύµβουλος

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ι) - Οικονοµική Προσφορά
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Υ̟όδειγµα Εγγυητικής Ε̟ιστολής Καλής Εκτέλεσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Όροι ασφάλισης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Τεχνικές Προδιαγραφές
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Όροι Ασφαλείας
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ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ∆-010/14

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, ΜΕΓΑΡΟ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΠΑΝΟΡΜΟΥ, ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΚΑΙ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΑΔΑ: ΒΙΨΟΟΡΛΟ-Π20
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1.
ΓΕΝΙΚΑ
Η Οικονοµική Προσφορά θα δοθεί σε Ευρώ, α̟οκλειόµενης της εξάρτησης µε
ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο του τιµήµατος α̟ό την ισοτιµία του Ευρώ µε άλλα
νοµίσµατα.
Οι ̟ροσφορές ̟ρέ̟ει 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.
Εξάλλου, διατύ̟ωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην οικονοµική ̟ροσφορά ή
ε̟ιφυλάξεις έ̟’ αυτής, θα θεωρηθούν ως ε̟ιφυλάξεις ε̟ί των όρων του
διαγωνισµού και θα οδηγήσουν στην α̟όρριψη της οικονοµικής ̟ροσφοράς
του διαγωνιζοµένου. Σε ̟ερί̟τωση ύ̟αρξης αριθµητικών λαθών στην
Οικονοµική Προσφορά, η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού ̟ροβαίνει στη διόρθωση των
αριθµητικών ̟ράξεων και χρησιµο̟οιεί για την κατάταξη των ̟ροσφορών, την
διορθωµένη ̟λέον ̟ροσφορά του διαγωνιζόµενου.
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 δεν γίνονται δεκτές.
Οι διαγωνιζόµενοι, ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού, ̟ρέ̟ει να συντάξουν την
̟ροσφορά τους µε τυ̟ο̟οιηµένο τρό̟ο βάσει του συνηµµένου Τιµολογίου
Προσφοράς και της ανάλυσης αυτού σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Ν.
3863/2010» ο ο̟οίος αφορά το ΣΤ5.
Σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Ν3863/10, οι εταιρείες ̟αροχής
υ̟ηρεσιών καθαρισµού θα ̟ρέ̟ει ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού, να
εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της ̟ροσφοράς τους τα εξής
στοιχεία:
1. Τον αριθµό των εργαζοµένων.
2. Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας.
3. Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην ο̟οία υ̟άγονται οι
εργαζόµενοι.
4. Το ύψος του ̟ροϋ̟ολογισµένου ̟οσού ̟ου αφορά τις ̟άσης
φύσεως νόµιµες α̟οδοχές αυτών των εργαζοµένων.
5. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα
̟ροϋ̟ολογισθέντα ̟οσά.
6. Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο, όταν ̟ρόκειται για
καθαρισµό χώρων
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Στην οικονοµική τους ̟ροσφορά ̟ρέ̟ει να υ̟ολογίζουν εύλογο ̟οσοστό
διοικητικού κόστους ̟αροχής των υ̟ηρεσιών τους, των αναλώσιµων, του
εργολαβικού τους κέρδους και των νόµιµων υ̟έρ ∆ηµοσίου και τρίτων
κρατήσεων καθώς της κράτησης ύψους 0,10% του Ν. 4013/2011, η ο̟οία
υ̟ολογίζεται ε̟ί της συµβατικής αξίας, ̟ρο ΦΠΑ, υ̟έρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, η ο̟οία θα ̟αρακρατηθεί α̟ό
την ̟ληρωµή του Αναδόχου.
Ε̟ι̟ροσθέτως, οφείλουν να ε̟ισυνά̟τουν στην ̟ροσφορά αντίγραφο της
συλλογικής σύµβασης εργασίας στην ο̟οία υ̟άγονται οι εργαζόµενοι.
Οι τιµές της Οικονοµικής Προσφοράς ̟ου θα δοθούν α̟ό τους
διαγωνιζοµένους, α̟οτελούν την ̟λήρη α̟οζηµίωσή τους για την ̟λήρη,
ε̟ιτυχή και εµ̟ρόθεσµη εκτέλεση όλων των ζητούµενων της Σύµβασης
σύµφωνα µε τους όρους του Τεύχους - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ και των
λοι̟ών τευχών 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, ασφαλιστική και ̟ερί
υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και ̟ρόληψης του ε̟αγγελµατικού
κινδύνου νοµοθεσία, όρος ο ο̟οίος θα συµ̟εριληφθεί στη σύµβαση µεταξύ της
ΣΤΑΣΥ και του Αναδόχου.
Προσφορές ̟ου θα υ̟ερβαίνουν την ̟ροϋ̟ολογιζόµενη δα̟άνη, δεν θα
γίνονται α̟οδεκτές.
Η ΣΤΑΣΥ βαρύνεται µε τον οφειλόµενο Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
ε̟ί των εκάστοτε ̟ληρωτέων ̟οσών.
2.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Οι ∆ιαγωνιζόµενοι ̟ρέ̟ει να λάβουν υ̟όψη στην Οικονοµική τους
Προσφορά, ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού, ότι ο ελάχιστος α̟αιτούµενος αριθµός
εργαζοµένων για την εκτέλεση των εργασιών του Τιµολογίου Προσφοράς σε
̟λήρη α̟ασχόληση (5ήµερο, 8ωρο), συµ̟εριλαµβανοµένων των ατόµων για
κάλυψη ρε̟ό αλλά και των ε̟ιβλε̟όντων ε̟ο̟τών, είναι 32,70 άτοµα. Πρέ̟ει
δε να συµ̟εριλάβουν στην ̟ροσφορά τους συµ̟ληρωµένο τον Πίνακα
Κατανοµής Προσω̟ικού ̟ου ακολουθεί και αφορά, το α̟ασχολούµενο
̟ροσω̟ικό για την εκτέλεση των εργασιών του Τιµολογίου Προσφοράς.
Οι ώρες και οι συχνότητες καθαρισµού ̟αραµένουν οι ίδιες για καθαρισµό
Σάββατο, Κυριακές και Αργίες. Το δε σύνολο των ατόµων στον ̟ίνακα
κατανοµής ̟ροσω̟ικού αφορά ̟ροσω̟ικό α̟ασχόλησης ∆ευτέρα έως και
Κυριακή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α

Σταθµός

Παρόντες
Εργαζόµενοι για
Καθηµερινές
Εργασίες
(Νύχτα)
22:0006:00

Παρόντες
Εργαζόµενοι για
Περιοδικές
Εργασίες
(Νύχτα)
22:0006:00

∆ιατήρηση
Α̟αιτούµενου
Ε̟ι̟έδου
Καθαριότητας

(Πρωί)
06:0014:00

(Α̟όγ.)
14:0022:00

1

Ευαγγελισµός

0,50

0,50

2

Μεγ. Μουσικής

0,50

0,50

3

Αµ̟ελόκη̟οι

0,50

0,50

4

Πανόρµου

0,50

0,50

5

Κατεχάκη

0,50

0,50

6

Εθν. Άµυνα

1,00

1,00

0,00

0,00

3,50

3,50

--- ΕΠΟΠΤΕΙΑ
ΣΥΝΟΛΑ

1,00
16,00

1,00

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤ1 ΚΑΙ ΣΤ2
(συµ̟εριλαµβανοµένων ατόµων κάλυψης ρε̟ό
Ε̟ο̟τών)

και

Σύνολο
Παρόντων
Εργαζοµένων
ανά
Σταθµό
Καθηµερινά

Σύνολο
Α̟αιτούµενων
Εργαζµένων
ανά
Σταθµό
για
Κάλυψη
Ρε̟ό

24,00

8,70

32,70

Στον ̟ίνακα είναι συµ̟ληρωµένες οι στήλες ̟ου αφορούν µόνον τα ̟ρωινά
και α̟ογευµατινά άτοµα, για τη διατήρηση του ε̟ι̟έδου καθαριότητας. Ό̟ου
στην κατανοµή εµφανίζεται 0.5 άτοµα σε ένα σταθµό, σηµαίνει ότι κατά τη
διάρκεια της ̟ρωινής ή α̟ογευµατινής βάρδιας, µόνον οι τέσσερις ώρες (2
δίωρα) θα στελεχώνονται α̟ό υ̟άλληλο καθαρισµού, ενώ το υ̟όλοι̟ο
τετράωρο θα στελεχώνεται α̟ό το ίδιο άτοµο ̟αρακείµενος σταθµός, στον
ο̟οίο ε̟ίσης εµφανίζεται 0,5 άτοµα.
Οι ∆ιαγωνιζόµενοι ̟ρέ̟ει να
συµ̟ληρώσουν οι ίδιοι την κατανοµή των ατόµων στις κενές στήλες, έτσι ώστε
τα «ΣΥΝΟΛΑ», καθώς και το «ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (συµ̟εριλαµβανοµένων
ατόµων κάλυψης ρε̟ό και Ε̟ο̟τών)» του ̟ίνακα να είναι αυτά ̟ου ζητούνται
στο Τεύχος του ∆ιαγωνισµού. Ό̟ως ε̟ίσης φαίνεται στον ίδιο ̟ίνακα, οι
∆ιαγωνιζόµενοι οφείλουν να συµ̟ληρώσουν τα άτοµα για «ΕΠΟΠΤΕΙΑ» για
τις στήλες «Παρόντες Εργαζόµενοι για καθηµερινές εργασίες (Νύκτα)» και
«Παρόντες Εργαζόµενοι για ̟εριοδικές Εργασίες (Νύκτα)». Κατά την ̟ρωινή
και α̟ογευµατινή βάρδια, δεν θα υ̟άρχει Ε̟ό̟της και ως εκ τούτου
εµφανίζεται η τιµή «0» στο αντίστοιχο κελί.
Ο Ανάδοχος µέσω του
Ε̟ιβλέ̟οντα του έργου ̟ου θα διαθέσει, θα ε̟ικοινωνεί µε το ̟ροσω̟ικό της
ΣΤΑΣΥ ̟ου θα του υ̟οδειχθεί για την υλο̟οίηση του έργου.
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Η ΣΤΑΣΥ µ̟ορεί κατό̟ιν έγγραφης ειδο̟οίησης ̟ρος τον Ανάδοχο να
τρο̟ο̟οιήσει την κατανοµή των ̟αρόντων εργαζοµένων για καθηµερινές και
̟εριοδικές εργασίες (Νύχτα), τηρώντας όµως σταθερά τα σύνολα ̟ου
̟εριγράφονται στον ανωτέρω ̟ίνακα.
3.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι διαγωνιζόµενοι ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού ̟ρέ̟ει να συµ̟ληρώσουν τo κάτωθι
τιµολόγιο ̟ροσφοράς.
Ό̟ου συγκεκριµένα:
α. Το ΣΤ1 & ΣΤ2 αναφέρεται στις εργασίες ̟ου ̟εριγράφονται στις
̟αραγράφους ΤΠ-2.6, ΤΠ-2.7 και TΠ.3 του Τεύχους – ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ.
β. Το τιµολόγιο ΣΤ3 αναφέρεται κάθε ̟ρόσθετο ̟ρογραµµατισµένο
καθαρισµό ̟ου ήθελε ̟ροκύψει κατά την λειτουργία του
συστήµατος σε ο̟οιοδή̟οτε χώρο η σηµείο αυτού. Η ΣΤΑΣΥ έχει
̟ροϋ̟ολογίσει τις ώρες αυτές σε 20 (ενδεικτικά και όχι
̟εριοριστικά). Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται ̟ροσαρµογής για
νυχτερινή α̟ασχόληση η α̟ασχόληση σε Κυριακές ή αργίες.
γ. Το τιµολόγιο ΣΤ7 αναφέρεται σε αφαιρέσεις γραφηµάτων,
̟αράγραφος ΤΠ-2.4 Τεύχους – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Η
ΣΤΑΣΥ ̟ροϋ̟ολογίζει την ̟οσότητα αυτή στα 5 m2 (ενδεικτικά και
όχι ̟εριοριστικά) ανά µήνα.
δ. Το τιµολόγιο ΣΤ4 αναφέρεται σε κάθε έκτακτο καθαρισµό ̟ου ήθελε
̟ροκύψει κατά την λειτουργία του συστήµατος σε ο̟οιοδή̟οτε
χώρο η σηµείο αυτού και ̟ροϋ̟ολογίζεται σε 20 ώρες (ενδεικτικά
και όχι ̟εριοριστικά). Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται ̟ροσαρµογής
για νυχτερινή α̟ασχόληση ή α̟ασχόληση σε Κυριακές ή αργίες.
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τ∆-197/13
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΣΤ1)
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ (∆ευτέρα – Σάββατο)
06:00-22:00

22:00-06:00

ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΑΡΓΙΕΣ
06:00-22:00

ΣΥΝΟΛΟ

22:00-06:00

Α1=1.433 ώρες

Α2=3.275 ώρες

Α3=271 ώρες

Α4=619 ώρες

ΣΤ1=Α1+Α2+Α3+Α4=

x………………€/ώρα =

x…………....€/ώρα =

x………………€/ώρα =

x ……….……€/ώρα =

……………..€

…………………….…€

………………………€

…………..………..…€

…………………...…€

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΣΤ2)
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ (∆ευτέρα – Σάββατο)
06:00-22:00

22:00-06:00
Β1=205 ώρες
x……………..€/ώρα =
…………..……….…€
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ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΑΡΓΙΕΣ
06:00-22:00

ΣΥΝΟΛΟ

22:00-06:00
Β2=39 ώρες

ΣΤ2=Β1+Β2=

x ……….……€/ώρα =

……………..€

………………………€

ΑΔΑ: ΒΙΨΟΟΡΛΟ-Π20
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΣΤ3)
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ (∆ευτέρα – Σάββατο)

ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΑΡΓΙΕΣ

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡΑ

ΝΥΧΤΑ

ΝΥΧΤΑ

Γ1=15 ώρες

Γ2=5 ώρες

ΣΤ3=Γ1+Γ2=

x…………….…€/ώρα =

x………….….…€/ώρα =

……………..€

…………………….…€

…………..……………€

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΣΤ4)
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ (∆ευτέρα – Σάββατο)

ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΑΡΓΙΕΣ

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡΑ

ΝΥΧΤΑ

ΝΥΧΤΑ

∆1=15 ώρες

∆2=5 ώρες

ΣΤ4=∆1+∆2=

x………….…€/ώρα =

x…………..…€/ ώρα =

……………..€

……………………..…€

…………….…………€
ΣΤ5=ΣΤ1+ΣΤ2+ΣΤ3+ΣΤ44ΣΤ5=

……………..€

Τ∆-010-14

(Ι)-6/9

ΑΔΑ: ΒΙΨΟΟΡΛΟ-Π20
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΥΨΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (∆Κ)

…………....… %

∆Κ=

ΥΨΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ(ΥΑ)

…………....… %

ΥΑ=

ΥΨΟΣ ΝΟΜΙΜΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

…………....… %

ΥΚ=

…………….... %

ΕΚ=

ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ(ΥΚ)
ΥΨΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ (ΕΚ)

ΣΤ6=ΣΤ5+∆Κ+ΥΑ+ΥΚ+ΕΚ ΣΤ6 =

……………..€
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ (ΣΤ7)
5 Τ.Μ. ΣΤ7= 5 Τ.Μ. Χ
……………… / ΤΜ=
………………………€

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΤΙΜΗΜΑ (ΣΣΤΜ)=ΣΤ6+ΣΤ7 ΣΣΤΜ=
……………..€
αριθµητικώς και ολογράφως
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ΑΔΑ: ΒΙΨΟΟΡΛΟ-Π20
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
• Το Συνολικό Συµβατικό Τίµηµα (ΣΣΤΜ) ̟εριλαµβάνει το νόµιµο κόστος µισθοδοσίας του ̟ροσω̟ικού στο ο̟οίο
̟εριλαµβάνονται τα ειδικά ε̟ιδόµατα λόγω της φύσης της εργασίας (ανθυγιεινά κ.λ.̟), η συµµετοχή του εργοδότη σε
ασφαλιστικές εισφορές σε κύριους ή και ε̟ικουρικούς ασφαλιστικούς φορείς υ̟έρ του ̟ροσω̟ικού, κόστη δώρου Πάσχα &
Χριστουγέννων, ε̟ίδοµα άδειας, α̟οζηµίωση άδειας.
• Το «ύψος διοικητικού κόστους ̟αροχής υ̟ηρεσιών», «ύψος αναλωσίµων», «ύψος νοµίµων υ̟έρ του δηµοσίου και τρίτων
κρατήσεων» και το «εργολαβικό κέρδος», να δοθούν ως ̟οσοστό ε̟ί τοις εκατό για κάθε ̟ερί̟τωση. Τα ̟οσοστά αυτά θα
̟αραµείνουν σταθερά καθόλη τη διάρκεια της Σύµβασης.
• To «ύψος διοικητικού κόστους ̟αροχής υ̟ηρεσιών», «ύψος αναλωσίµων», «ύψος νοµίµων υ̟έρ του δηµοσίου και τρίτων
κρατήσεων» και το «εργολαβικό κέρδος» υ̟ολογίζονται ε̟ί του ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΣΤ5) και όχι ε̟ί
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (ΣΣΤΜ).
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ΑΔΑ: ΒΙΨΟΟΡΛΟ-Π20
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤ5
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΑΡΘΡΟ 68 ΤΟΥ Ν.3863/10
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ ΡΕΠΟ
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ
ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΡΕΠΟ
∆ΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
∆ΩΡΟ ΠΑΣΧΑ
ΕΠΙ∆ΟΜΑ Α∆ΕΙΑΣ
ΥΨΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΥΨΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ
ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
(*) Τίθεται η Υ̟ογραφή του Νοµίµου Εκ̟ροσώ̟ου του ∆ιαγωνιζοµένου και η
σφραγίδα της εταιρείας (̟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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ΑΔΑ: ΒΙΨΟΟΡΛΟ-Π20

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ∆-010/14

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, ΜΕΓΑΡΟ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΠΑΝΟΡΜΟΥ, ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΚΑΙ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΑΔΑ: ΒΙΨΟΟΡΛΟ-Π20

ΑΔΑ: ΒΙΨΟΟΡΛΟ-Π20

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

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
…………………………………..…για ̟οσό ………………………………………. 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 τον καθαρισµό των σταθµών Ευαγγελισµός, Μέγαρο Μουσικής, Αµ̟ελόκη̟οι,
Πανόρµου, Κατεχάκη και Εθνική Άµυνα του συστήµατος της γραµµής 3 της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.,

(∆ιαγωνισµός Τ∆-010/14).
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.
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.
2.
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ΑΔΑ: ΒΙΨΟΟΡΛΟ-Π20

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ∆-010/14

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, ΜΕΓΑΡΟ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΠΑΝΟΡΜΟΥ, ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΚΑΙ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ - ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΑΔΑ: ΒΙΨΟΟΡΛΟ-Π20

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, χωρίς να ̟εριορίζονται οι
ευθύνες και υ̟οχρεώσεις του σύµφωνα µε τη Σύµβαση, οφείλει να ασφαλίσει
̟ροσω̟ικό, µηχανήµατα, υλικά, και τρίτους, µε δικές του δα̟άνες, µε βάση τις
διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας και του ̟αρόντος άρθρου. Η ε̟ιλεχθησοµένη α̟ό
τον Ανάδοχο ασφαλιστική εταιρεία θα ̟ρέ̟ει να δύναται να ασφαλίζει ̟αρεµφερή
έργα σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις. Ο Ανάδοχος ̟ρέ̟ει να ̟αραδώσει σχέδιο του
ασφαλιστηρίου συµβολαίου ̟έντε ηµέρες τουλάχιστον ̟ριν την υ̟ογραφή της
Σύµβασης, σε διαφορετική ̟ερί̟τωση, καθώς και όταν το ασφαλιστήριο δεν είναι
σύµφωνο µε τα ̟αρακάτω, η ΣΤΑΣΥ δικαιούται να αρνηθεί την υ̟ογραφή της.
1. Ασφάλιση ̟ροσω̟ικού
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να έχει ασφαλίσει στο ΙΚΑ και τα λοι̟ά ασφαλιστικά ταµεία
ή οργανισµούς κύριας ή/και ε̟ικουρικής ασφάλισης όλο το ̟ροσω̟ικό ̟ου θα
α̟ασχολεί για το Έργο ο ίδιος ή οι υ̟εργολάβοι του ανάλογα µε την ειδικότητα και
σύµφωνα µε τις διατάξεις ̟ερί ΙΚΑ ή των λοι̟ών ασφαλιστικών ταµείων ή οργανισµών.
2. Ασφάλιση µηχανηµάτων
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να έχει ασφαλίσει σε ασφαλιστική εταιρεία τα αυτοκίνητα και
τα µεταφορικά µέσα εν γένει ̟ου χρησιµο̟οιούνται στην εκτέλεση των εργασιών της
σύµβασης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για σωµατικές βλάβες, υλικές ζηµίες.
∆ιευκρινίζεται ότι σε ουδεµία ̟ερί̟τωση, ούτε σε ̟ερί̟τωση ανωτέρας βίας ή
ατυχήµατος, ο Ανάδοχος δικαιούται να διεκδικήσει α̟ό την ΣΤΑΣΥ α̟οζηµίωση για
τυχόν ζηµία ή ολική α̟ώλεια µηχανήµατος.
3. Ασφάλιση αστικής ευθύνης α̟έναντι σε Τρίτους
3.1
Αντικείµενο της ασφάλισης αυτής είναι η κάλυψη της αστικής ευθύνης του
Αναδόχου έναντι τρίτων και η ασφαλιστική εταιρεία υ̟οχρεούται να καταβάλει
α̟οζηµιώσεις σε τρίτους για: σωµατικές βλάβες, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικές
ζηµιές, θετικές ή α̟ορρέουσες α̟ό θετικές, σε ̟ράγµατα ακίνητα ή κινητά, ̟ου
̟ροξενούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης εξ αιτίας ή εξ αφορµής αυτής.
3.2
Τα όρια α̟οζηµίωσης του ασφαλιστηρίου συµβολαίου αστικής ευθύνης έναντι
τρίτων είναι κατά ̟εριστατικό τα ακόλουθα :
α. Για υλικές ζηµιές θετικές ή α̟ορρέουσες α̟ό θετικές σε ̟ράγµατα τρίτων,
ανεξάρτητα α̟ό τον αριθµό των τυχόν ζηµιωθέντων τρίτων: διακόσιες
̟ενήντα χιλιάδες Ευρώ (250.000,00 €).
β. Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων, κατ’ άτοµο και ατύχηµα: τετρακόσιες
χιλιάδες Ευρώ (400.000,00 €).
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γ. Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων µετά α̟ό οµαδικό ατύχηµα,
ανεξάρτητα α̟ό τον αριθµό των ̟αθόντων: τετρακόσιες χιλιάδες Ευρώ
(400.000,00 €).
δ. Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια της ασφάλειας ένα
εκατοµµύριο Ευρώ (1.000.000,00 €).
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να ζητήσει α̟ό την ασφαλιστική του εταιρεία να
συµ̟εριληφθεί στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο ο εξής ειδικός όρος:
«Σε ̟ερί̟τωση ̟ου συντρέξει ασφαλισµένος κίνδυνος, ̟ροκειµένου η
ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική µε τη ζηµία
α̟οζηµίωση, ̟ρέ̟ει να έχει λάβει ̟ροηγουµένως την έγγραφη για το σκο̟ό αυτό
συγκατάθεση της ΣΤΑΣΥ.
Εφόσον η ΣΤΑΣΥ δεν ̟αρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω
συγκατάθεση, αυτόµατα και χωρίς άλλες διατυ̟ώσεις (ειδικές ή άλλου είδους
εντολή ή εξουσιοδότηση α̟ό τον Ανάδοχο), η α̟αίτηση του Αναδόχου κατά της
ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της α̟οζηµίωσης εκχωρείται στην
ΣΤΑΣΥ και η ασφαλιστική εταιρεία α̟οδέχεται α̟ό τούδε και υ̟οχρεώνεται να
καταβάλει τη σχετική α̟οζηµίωση στην ΣΤΑΣΥ µετά α̟ό αίτηση της τελευταίας
για το σκο̟ό αυτό.
Η εκχώρηση της α̟αίτησης αυτής του Αναδόχου στην ΣΤΑΣΥ κατ’ ουδένα τρό̟ο
τον α̟αλλάσσει α̟ό τις ευθύνες και υ̟οχρεώσεις του ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τη
Σύµβαση.»
Συµφωνείται ότι ο̟οιοδή̟οτε ̟οσό δεν έχει ασφαλισθεί ή δεν ανακτηθεί δυνάµει
του ̟ιο ̟άνω ασφαλιστηρίου καλύ̟τεται α̟ό τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τις
ευθύνες του κατά τη Σύµβαση.
3.3

Στο ασφαλιστήριο ̟εριλαµβάνονται και οι εξής ειδικοί όροι:
Η ΣΤΑΣΥ, το εν γένει ̟ροσω̟ικό της, οι τυχόν σύµβουλοί της και το ̟ροσω̟ικό
τους θεωρούνται τρίτα ̟ρόσω̟α, σύµφωνα µε τους όρους και τις εξαιρέσεις της
διασταυρούµενης ευθύνης έναντι αλλήλων (cross liability).
Η ΣΤΑΣΥ θα είναι συνασφαλιζόµενη.
α.
Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια δεν δύνανται να ακυρωθούν,
τρο̟ο̟οιηθούν ή λήξουν χωρίς τη γρα̟τή ειδο̟οίηση διορίας εξήντα (60)
ηµερών, µε συστηµένη ε̟ιστολή α̟ό την ασφαλιστική εταιρεία τόσο ̟ρος τον
Ανάδοχο, όσο και ̟ρος την ΣΤΑΣΥ.
β.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου συντρέξει ̟ερί̟τωση ασφαλισµένου κινδύνου ο
Ανάδοχος µεταβιβάζει και εκχωρεί στην ΣΤΑΣΥ εξ αρχής τα ̟οσά των
α̟αιτήσεών του α̟ό το ασφαλιστήριο συµβόλαιο.
Τα ̟οσά αυτά θα
καταβάλλονται α̟’ ευθείας στην ΣΤΑΣΥ ύστερα α̟ό σχετική αίτησή της χωρίς να
χρειάζεται έγγραφη συναίνεση ή άλλη ενέργεια του Αναδόχου κατά την
̟ερί̟τωση ̟ου η ΣΤΑΣΥ ΑΕ έχει υ̟οστεί ζηµία µε ευθύνη του Αναδόχου.
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γ.
Σε ̟ερί̟τωση ολικής ή µερικής διακο̟ής των εργασιών α̟ό υ̟αιτιότητα
του Αναδόχου, το Έργο, σε ο̟οιαδή̟οτε φάση και αν βρίσκεται, µ̟ορεί να
ασφαλισθεί έναντι όλων των ενδεχοµένων κινδύνων α̟ό την ΣΤΑΣΥ και τα
έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Η ΣΤΑΣΥ, στην ο̟οία και θα υ̟οβληθούν για έγκριση όλα τα αναφερόµενα στο
̟αρόν άρθρο ασφαλιστήρια συµβόλαια, έχει ε̟ίσης τη διακριτική ευχέρεια
έγκρισης των ασφαλιστικών εταιρειών ̟ου θα ε̟ιλέξει ο Ανάδοχος για την
κάλυψη των σχετικών συµβατικών του υ̟οχρεώσεων.
Κατά τη σύναψη των εν λόγω ασφαλίσεων ο Ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει να λάβει
υ̟όψη του τις διατάξεις των Νόµων, ∆ιαταγµάτων, Κανονισµών κλ̟. και να
συµµορφώνεται µε αυτούς ̟ου ισχύουν εκάστοτε και έχουν εφαρµογή στην
Ελλάδα.
Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους των ασφαλιστηρίων και
να α̟οζηµιώνει την ΣΤΑΣΥ έναντι όλων των α̟ωλειών και α̟αιτήσεων ̟ου
τυχόν θα ̟ροέλθουν α̟ό ̟αράλειψη του Αναδόχου να συµµορφωθεί ή να
τηρήσει τους όρους των ασφαλιστηρίων. Οι ̟αρεχόµενες ασφαλιστικές καλύψεις,
οι οικονοµικοί και ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσεις, α̟αλλαγές κλ̟. υ̟όκεινται σε
κάθε ̟ερί̟τωση στην τελική έγκριση της ΣΤΑΣΥ.
Οι ̟αρα̟άνω ασφαλίσεις δεν α̟αλλάσσουν ή ̟εριορίζουν κατά κανένα τρό̟ο
τις υ̟οχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τη Σύµβαση,
ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις ̟ροβλε̟όµενες α̟ό τα σχετικά ασφαλιστήρια
συµβόλαια εξαιρέσεις, εκ̟τώσεις, ̟ρονόµια, ̟εριορισµούς κλ̟. και ο Ανάδοχος
̟αραµένει α̟οκλειστικά υ̟εύθυνος για την α̟οκατάσταση ζηµιών σε ̟ρόσω̟α
ή/και ̟ράγµατα και ̟έραν α̟ό τα ̟οσά κάλυψης των ̟ιο ̟άνω ασφαλιστηρίων.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η ασφαλιστική εταιρεία µε την ο̟οία ο Ανάδοχος
συνοµολόγησε τις ̟αρα̟άνω ασφαλίσεις, ̟αραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει
(µερικά ή ολικά) ο̟οιαδή̟οτε ζηµία ή βλάβη για ο̟οιονδή̟οτε λόγο ή αιτία, ο
Ανάδοχος έχει την α̟οκλειστική ευθύνη για την α̟οκατάσταση της µη
εξοφληµένης ζηµίας ή βλάβης σύµφωνα µε τους όρους της ̟αρούσας Σύµβασης
και η ΣΤΑΣΥ δικαιούται να ̟αρακρατήσει α̟ό το λαβείν του Αναδόχου ή α̟ό
εγγύησή του ο̟οιασδή̟οτε φύσης τα ̟οσά ̟ου κατά την κρίση του α̟αιτούνται
για την α̟οκατάσταση της εν λόγω ζηµίας ή βλάβης.
Η ΣΤΑΣΥ ε̟ιφυλάσσει εις αυτήν το δικαίωµα να ̟αρακρατεί α̟ό το λαβείν του
Αναδόχου κάθε ̟οσό ή να κατα̟ί̟τει ανάλογο ̟οσό α̟ό την εγγυητική ε̟ιστολή
καλής εκτέλεσης ̟ου δεν θα είναι δυνατό να εισ̟ραχθεί α̟ό την ασφαλιστική
εταιρεία λόγω εξαιρέσεων, α̟αλλαγών κλ̟. σύµφωνα µε τους όρους των εν λόγω
ασφαλιστηρίων συµβολαίων.
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ΤΠ-1 ΓΕΝΙΚΑ
1.

Η Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε (ΣΤΑΣΥ) ̟ροσδίδει µεγάλη σηµασία στην
καθαριότητα των σταθµών της, λόγω του ρόλου ̟ου διαδραµατίζει η
καθαριότητα στην εµφάνιση και την ασφάλεια του ̟εριβάλλοντος.

2.

Η ̟αρούσα ̟ροδιαγραφή καθορίζει τις α̟αιτήσεις για τον καθαρισµό:

•

•

Των σταθµών Ευαγγελισµός, Μέγαρο Μουσικής, Αµ̟ελόκη̟οι,
Πανόρµου, Κατεχάκη και Εθνική Άµυνα

•

Ο καθαρισµός της ̟εζογέφυρας CALATRAVA έξωθεν του σταθµού
Κατεχάκη.

Των χώρων εργασίας του ̟ροσω̟ικού, των τεχνικών δωµατίων και των
φρεατίων εξαερισµού στους ανωτέρω σταθµούς της Γραµµής 3.

3.

Ο καθαρισµός των ̟ροθηκών έκθεσης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης θα
γίνεται µόνο εξωτερικά. Ο καθαρισµός έργων τέχνης και αρχαιοτήτων
̟ου δεν εσωκλείονται σε ̟ροθήκες αφορά µόνο α̟λό ξεσκόνισµα σε
µηνιαία βάση.

4.

∆εν θα καθαρίζεται ο εξο̟λισµός των τεχνικών δωµατίων.

5.

∆εν θα καθαρίζονται οι διαφηµιστικές ̟ινακίδες των σταθµών.

6.

Το ̟ροσω̟ικό ̟ου εργάζεται ανά σταθµό έχει ως κάτωθι:
•

Στο Κέντρο Συλλογής Κοµίστρου του σταθµού Εθνική Άµυνα
εργάζονται 15 άτοµα σε 1 βάρδια ανά 24ωρο.

•

Στους σταθµούς εργάζονται 4-6 άτοµα ανά βάρδια σε 3 βάρδιες ανά
24ωρο.

•

Στο σταθµό Εθνική Άµυνα ̟ου είναι κέντρο ανάληψης βαρδιών
Οδηγών κατά τις ώρες λειτουργίας του συστήµατος, ο αριθµός
̟ροσω̟ικού του σταθµού αυξάνεται κατά 60 άτοµα.

Σε όλα τα ̟αρα̟άνω δεν έχει υ̟ολογισθεί το ̟ροσω̟ικό καθαριότητας
του Αναδόχου και το µετακινούµενο ̟ροσω̟ικό φύλαξης και ελέγχου
εισιτηρίων, το ο̟οίο υ̟άρχει µόνο κατά τις ώρες λειτουργίας του
συστήµατος και α̟οτελείται α̟ό 30 άτοµα κατά µέσο όρο ανά ηµέρα για
όλους τους σταθµούς των γραµµών 2 & 3 της ΣΤΑΣΥ Α.Ε..

ΤΠ-2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΠ-2.1
1.

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

ΧΩΡΩΝ

&

ΧΩΡΩΝ

ΕΙ∆Η ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το είδος των α̟αιτούµενων υ̟ηρεσιών καθαρισµού εµ̟ί̟τει σε µία α̟ό
τις ̟αρακάτω τέσσερις (4) κατηγορίες:
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• Προγραµµατισµένες Ε̟αναλαµβανόµενες
α̟οτελούν τον κύριο όγκο των εργασιών,

Εργασίες,

οι

ο̟οίες

• Εξασφάλιση της ∆ιατήρησης του Α̟αιτούµενου Ε̟ι̟έδου
Καθαριότητας και Αντα̟όκριση σε Έκτακτες Ανάγκες Καθαρισµού, οι
ο̟οίες α̟ορρέουν α̟ό διάφορα ̟εριστατικά κατά τη διάρκεια των
ωρών κυκλοφορίας,
• Πρόσθετες Προγραµµατισµένες Εργασίες Καθαρισµού,
̟ρογραµµατισµένων κοινωνικών εκδηλώσεων,

εξαιτίας

• Πρόσθετες Α̟ρογραµµάτιστες
γραφηµάτων, κλ̟.

εξαιτίας

Εργασίες

Καθαρισµού,

2.

Στην ̟αρούσα ̟ροδιαγραφής, ̟εριγράφονται οι ̟ρογραµµατισµένες
ε̟αναλαµβανόµενες εργασίες καθαρισµού, η συχνότητά τους, οι χώροι
τους ο̟οίους αυτές αφορούν, καθώς ε̟ίσης και οι ε̟ιτρε̟όµενες ώρες
̟ρόσβασης των χώρων αυτών.

3.

Για την εξασφάλιση της διατήρησης του α̟αιτούµενου ε̟ι̟έδου
καθαριότητας, ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να ̟αρέχει υ̟ηρεσία καθαρισµού
κατά τη διάρκεια των ωρών κυκλοφορίας, δηλαδή α̟ό 05.30 έως 00.30,
ε̟τά (7) ηµέρες την εβδοµάδα, 365 ηµέρες το χρόνο. Όλοι οι κοινόχρηστοι
χώροι των σταθµών ̟ρέ̟ει να ελέγχονται κάθε 30 λε̟τά, και να
καθαρίζονται εάν αυτό α̟αιτείται. Ως µέρος αυτής της υ̟ηρεσίας, ο
Ανάδοχος υ̟οχρεούται να αντα̟οκρίνεται εντός 15 λε̟τών σε Έκτακτες
Ανάγκες Καθαρισµού ̟ου γίνονται γνωστές σε αυτόν α̟ό τους κατά τό̟ο
Υ̟εύθυνους Σταθµών.

4.

Προκειµένου να αντιµετω̟ισθούν ειδικές ηµέρες µε αυξηµένη ε̟ιβατική
κίνηση λόγω κά̟οιων κοινωνικών εκδηλώσεων, η ΣΤΑΣΥ µ̟ορεί να
α̟αιτήσει ειδικές εργασίες καθαρισµού σε ορισµένους σταθµούς, όταν
συντρέχουν τέτοιου είδους ̟ερι̟τώσεις. Οι ε̟ι̟λέον αυτές εργασίες θα
συµφωνούνται µε τον Ανάδοχο το λιγότερο µία (1) ηµέρα ̟ριν α̟ό την
ηµέρα ̟ραγµατο̟οιήσεώς τους και θα χρεώνονται σε χωριστό τιµολόγιο,
ως «Πρόσθετες Προγραµµατισµένες Εργασίες Καθαρισµού».

5.

Η αφαίρεση µεγάλων γραφηµάτων, καθώς ε̟ίσης και τυχόν α̟αιτούµενος
µεγάλος όγκος α̟ρογραµµάτιστων εργασιών καθαρισµού κατά τη
διάρκεια των ωρών κυκλοφορίας (̟.χ. α̟αιτούµενες εργασίες καθαρισµού
σε σταθµό µετά α̟ό ̟ληµµύρα) εµ̟ί̟τουν στην κατηγορία των
«Πρόσθετων Α̟ρογραµµάτιστων Εργασιών Καθαρισµού» και θα
χρεώνονται σε χωριστό τιµολόγιο. Σε έκτακτες ανάγκες καθαρισµού, τα
σηµεία καθαρισµού θα υ̟οδεικνύονται α̟ό τον Υ̟εύθυνο της ΣΤΑΣΥ.
Για εργασίες οι ο̟οίες εµ̟ί̟τουν σε αυτήν την κατηγορία, ̟λην της
̟ερί̟τωσης της αφαίρεσης µεγάλων γραφηµάτων η ο̟οία θα
αντιµετω̟ίζεται µε τον τρό̟ο ̟ου αναφέρεται σε ̟αρακάτω κεφάλαιο ο
Ανάδοχος υ̟οχρεούται να αντα̟οκρίνεται µε το να ̟αρέχει ̟ροσω̟ικό
καθαρισµού στον τό̟ο ό̟ου αυτό χρειάζεται εντός µίας (1) ώρας, α̟ό τη
στιγµή ̟ου του έχει γνωστο̟οιηθεί η ανάγκη.
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6.

Όλες οι ̟ρογραµµατισµένες, ε̟αναλαµβανόµενες εργασίες καθαρισµού,
καθώς ε̟ίσης και η εξασφάλιση της συνεχούς διατήρησης του
α̟αιτούµενου ε̟ι̟έδου καθαριότητας και η αντα̟όκριση σε έκτακτες
ανάγκες καθαρισµού θα ελέγχονται α̟ό τον εν υ̟ηρεσία Υ̟εύθυνο της
ΣΤΑΣΥ, βάσει του εντύ̟ου αξιολόγησης της ΣΤΑΣΥ, το ο̟οίο
ε̟ισυνά̟τεται ή έντυ̟ο του Αναδόχου το ο̟οίο θα εγκριθεί α̟ό την
ΣΤΑΣΥ Τα σχετικά έντυ̟α θα ̟ροµηθεύσει ο Ανάδοχος σε ε̟αρκή
̟οσότητα σε κάθε σταθµό της ΣΤΑΣΥ.
Μελλοντικά το έντυ̟ο
αξιολόγησης θα υ̟οστηρίζεται α̟ό δίκτυο Η/Υ ̟ου θα εγκατασταθεί σε
όλους τους σταθµούς της ΣΤΑΣΥ. Εφόσον η ε̟ίδοση των εργασιών κριθεί
«Ικανο̟οιητική», οι εργασίες θα εγκρίνονται ̟ρος α̟οζηµίωση. «Μη
ικανο̟οιητικές» εργασίες θα διορθώνονται στο α̟αιτούµενο ε̟ί̟εδο
α̟όδοσης καθαριότητας, ̟ριν α̟ό την α̟οχώρηση του Αναδόχου α̟ό τις
εγκαταστάσεις και άνευ ε̟ι̟λέον αµοιβής.

7.

Όλες οι ̟ρόσθετες ̟ρογραµµατισµένες και α̟ρογραµµάτιστες εργασίες
καθαρισµού θα ελέγχονται α̟ό τον εν υ̟ηρεσία Υ̟εύθυνο της ΣΤΑΣΥ.
Εφόσον η ε̟ίδοση κριθεί «Ικανο̟οιητική», οι εργασίες αυτές θα
εγκρίνονται ̟ρος α̟οζηµίωση, σύµφωνα µε την καθορισµένη τιµή. «Μη
ικανο̟οιητικές» εργασίες θα διορθώνονται στο α̟αιτούµενο ε̟ί̟εδο
καθαριότητας, ̟ριν α̟ό την α̟οχώρηση του Αναδόχου α̟ό τις
εγκαταστάσεις και άνευ ε̟ι̟λέον αµοιβής.

ΤΠ-2.2

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

1.

Οι εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ α̟οτελούν ̟εριβάλλον υ̟οκείµενο σε
κινδύνους και ο Ανάδοχος οφείλει να διασφαλίσει ότι το ̟ροσω̟ικό του
το ο̟οίο α̟ασχολείται στους σταθµούς συµ̟εριφέρεται ̟άντοτε µε
ασφάλεια και ότι χρησιµο̟οιεί τις ορθές τεχνικές εργασίας.

2.

Ο Ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει να ορίζει έναν Υ̟εύθυνο της Περιοχής Εργασιών
για κάθε σταθµό, όσο το ̟ροσω̟ικό καθαρισµού θα εργάζεται εκεί. Τα
καθήκοντα αυτού θα είναι:
•

Να ε̟ικοινωνεί µε τον Υ̟εύθυνο της ΣΤΑΣΥ για ενηµέρωση σε σχέση
µε τα το̟ικά ζητήµατα καθαριότητας,

•

Θα ̟ρέ̟ει να έχει υ̟οστεί την κατάλληλη υ̟οχρεωτική εκ̟αίδευση σε
θέµατα ασφάλειας, για α̟όκτηση Ικανότητας ε̟ί Θεµάτων Τροχιάς
Να εξασφαλίζει την ασφάλεια εργασίας σε οµάδα καθαριστών ̟ου
α̟ασχολείται µε εργασίες ̟ου α̟αιτούν την χρήση συστήµατος
̟ροστασίας.

•

Γι’ αυτό θα ̟ρέ̟ει να έχει υ̟οστεί την κατάλληλη υ̟οχρεωτική
εκ̟αίδευση σε θέµατα ασφάλειας για α̟όκτηση ̟ιστο̟οίησης
Υ̟εύθυνου Ασφαλείας

•

Το ̟ροσω̟ικό του Αναδόχου ̟ου θα α̟ασχολείται στους σταθµούς
̟ρέ̟ει να καταλαβαίνει, οµιλεί, διαβάζει και γράφει την ελληνική
γλώσσα και να έχει λευκό ̟οινικό µητρώο. Ο Ανάδοχος είναι
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υ̟οχρεωµένος να ̟ροσκοµίσει κατάσταση του ̟ρος εργασία
̟ροσω̟ικού του στην ΣΤΑΣΥ µε αντίγραφο ̟οινικού µητρώου τύ̟ου
Α’ για έγκριση. Ο̟οιαδή̟οτε µεταβολή ε̟ιθυµεί να κάνει στο
̟ροσω̟ικό του ̟ρέ̟ει να γίνεται µετά α̟ό έγκριση της ΣΤΑΣΥ και
αναφέροντας τους λόγους αντικατάστασης. Η ΣΤΑΣΥ ε̟ιθυµεί λόγω
του εξειδικευµένου αντικειµένου, ο Ανάδοχος να µην αλλάζει συχνά
το ̟ροσω̟ικό του, το δε ̟ροσω̟ικό ̟ου αλλάζει ανά έτος της
σύµβασης να µην υ̟ερβαίνει το 30% του συνόλου του ̟ροσω̟ικού
̟ου ̟ρέ̟ει να α̟ασχολεί στην ̟ροκείµενη σύµβαση. Στη ̟ερί̟τωση
δε ̟ου υ̟άρχει αλλαγή του ̟ροσω̟ικού σύµφωνα µε τα ανωτέρω, ο
Ανάδοχος υ̟οχρεούται να ̟αράσχει αντίγραφα όλων των αρχείων
εκ̟αίδευσης του νέου ̟ροσω̟ικού. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει να
διασφαλίσει ότι όλα τα µέλη του ̟ροσω̟ικού του:
•

Θα ολοκληρώσουν ε̟ιτυχώς την κατάλληλη υ̟οχρεωτική εκ̟αίδευση
σε θέµατα ασφάλειας ̟ριν τους ανατεθεί ο̟οιαδή̟οτε εργασία.

•

Θα έχουν εξοικειωθεί µε τους σταθµούς

•

Θα διατηρούν τα ε̟ί̟εδα υγείας ̟ου α̟αιτούνται α̟ό την ΣΤΑΣΥ

•

Θα γνωρίζουν και συµµορφώνονται ̟ρος τις α̟αιτήσεις του Βιβλίου
Κανονισµών της ΣΤΑΣΥ.

•

Θα έχουν καταρτισθεί α̟ό τον Ανάδοχο στην διαδικασία της κάθε
εργασίας καθαρισµού και στη χρήση του εξο̟λισµού ̟ου α̟αιτείται
για την εκτέλεση αυτής, διαδικασία η ο̟οία θα έχει εγκριθεί α̟ό την
ΣΤΑΣΥ

•

Θα φορούν µόνο φόρµες οι ο̟οίες θα είναι σύµφωνα µε τις
̟ροδιαγραφές της ΣΤΑΣΥ ̟ου αφορούν τις ενδυµασίες του
̟ροσω̟ικού καθαριότητας, και θα διασφαλίζουν ότι οι φόρµες αυτές
είναι καθαρές και εµφανίσιµες.

•

Θα φορούν υ̟οδήµατα υ̟οχρεωτικά µε αντιολισθητική σόλα για
λόγους ασφαλείας.

3.

Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να ̟αράσχει αντίγραφα όλων των αρχείων
εκ̟αίδευσης του ̟ροσω̟ικού του.

4.

Η ΣΤΑΣΥ διατηρεί το δικαίωµα να α̟οµακρύνει αµέσως α̟ό το χώρο του
σταθµού ο̟οιοδή̟οτε µέλος του ̟ροσω̟ικού του Αναδόχου, το ο̟οίο δεν
συµµορφώνεται ̟ρος τις α̟αιτήσεις του Βιβλίου Κανονισµών της ΣΤΑΣΥ.
Ο̟οιοδή̟οτε µέλος του ̟ροσω̟ικού του Αναδόχου ̟ροβαίνει σε
σηµαντική ̟αράβαση του Βιβλίου Κανονισµών θα α̟οκλείεται α̟ό
ο̟οιαδή̟οτε α̟ασχόληση σε χώρους της ΣΤΑΣΥ.

5.

Η ΣΤΑΣΥ έχει το δικαίωµα, εάν δια̟ιστώσει την ο̟οιαδή̟οτε ̟αράληψη
στα µέσα ατοµικής ̟ροστασίας ή στα µέτρα ασφαλείας α̟ό την ̟λευρά
του Αναδόχου (χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι η ΣΤΑΣΥ είναι υ̟εύθυνη για
την τήρηση των µέτρων αυτών), εκτός του να ε̟ιβάλλει την άµεση
αναστολή των εργασιών µέχρι την εξασφάλιση των ατοµικών µέσων
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̟ροστασίας και την λήψη των ̟ροβλε̟όµενων µέτρων ασφαλείας α̟ό
̟λευράς του Αναδόχου.
ΤΠ-2.3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1.

Ο Ανάδοχος στα ̟λαίσια των συµβατικών του υ̟οχρεώσεων υ̟οχρεούται
να ̟ροµηθεύεται και να το̟οθετεί µε δικές του δα̟άνες και τα ̟αρακάτω
αναλώσιµα είδη, τα ο̟οία θα είναι α̟ολύτως κατάλληλα α̟ό ά̟οψη
υγιεινής:
•

σακούλες α̟ορριµµάτων,

•

ρόλους χαρτιού υγείας,

•

υγρό σα̟ούνι,

•

χειρο̟ετσέτες

Η εξασφάλιση ε̟άρκειας των αναλώσιµων υλικών θα γίνεται µε συνεχή
έλεγχο α̟ό άτοµο του Αναδόχου και οι Ε̟ιβλέ̟οντες Λειτουργίας
Σταθµών θα µ̟ορούν να ε̟ικοινωνούν µαζί του µέσω συσκευής
ε̟ικοινωνίας.
Η ̟ροµήθεια αναλωσίµων α̟αιτείται µόνο για τις τουαλέτες (̟ροσω̟ικού
και ε̟ιβατικού κοινού), οι ο̟οίες θα ̟ρέ̟ει να είναι εφοδιασµένες µε
συσκευές για κρεµοσά̟ουνα, χάρτινες χειρο̟ετσέτες και χαρτιά υγείας.
Στους σταθµούς οι τουαλέτες για το κοινό ̟αραµένουν κλειδωµένες και
γίνεται µόνο ελεγχόµενη χρήση αυτών. Ο Υ̟εύθυνος του Σταθµού είναι
αυτός ̟ου µόνο σε «έκτακτες ̟ερι̟τώσεις» ε̟ιτρέ̟ει τη χρήση αυτών σε
άτοµα µε ειδικές ανάγκες, εγκύους, ηλικιωµένους κλ̟.
Για την εκτίµηση της ̟οσότητας των αναλωσίµων ̟ου θα α̟αιτηθούν για
τους χώρους ̟ροσω̟ικού, οι υ̟οψήφιοι µ̟ορούν να λάβουν υ̟όψη τόσο
τους χώρους ̟ου αναφέρονται στον Κατάλογο Κοινόχρηστων Χώρων και
Χώρων Προσω̟ικού ανά Σταθµό (Παράρτηµα ΙΙ του Τεύχους –
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ), όσο και το ̟ροσω̟ικό ̟ου εργάζεται ανά
Σταθµό, ό̟ως αναλυτικά ̟εριγράφεται στο άρθρο ΤΠ-1.6 του Τεύχους –
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ.
Για την εκτίµηση της ̟οσότητας των αναλωσίµων ̟ου θα α̟αιτηθούν για
τους κοινόχρηστους χώρους, οι υ̟οψήφιοι µ̟ορούν, ̟έραν των
αναφεροµένων στο άρθρο ΤΠ-2.3 του Τεύχους – ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ, να λάβουν υ̟όψη τα κάτωθι:
• Εντός των κοινόχρηστων χώρων των σταθµών δεν υ̟άρχουν κάδοι
α̟ορριµµάτων, ̟αρά µόνον στις εξόδους στο ε̟ί̟εδο της οδού.
•

Ε̟ιβατική κίνηση ανά σταθµό:
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Μ.Ο. ΕΤΟΥΣ 2012
ΣΤΑΘΜΟΙ

ΕΠΙΒΙΒΑΣΕΙΣ (ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ)

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

21.640

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

19.917

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

24.760

ΠΑΝΟΡΜΟΥ

18.413

ΚΑΤΕΧΑΚΗ

13.051

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

11.885

2.

Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να διασφαλίσει ότι όσα σκου̟ίδια ενδέχεται να
είναι µολυσµένα ή να α̟οτελέσουν κίνδυνο για το ̟ροσω̟ικό θα
το̟οθετούνται σε χωριστές κόκκινες σακούλες, των ο̟οίων η α̟οκοµιδή
θα γίνεται µε τον κατάλληλο τρό̟ο.

3.

Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να υ̟οβάλει ̟ρος έγκριση στην ΣΤΑΣΥ όλα τα
υλικά καθαρισµού ̟ου ̟ροτίθεται να χρησιµο̟οιήσει στις διάφορες
ε̟ιφάνειες κατά τη διάρκεια της σύµβασης, τα ο̟οία θα είναι οικολογικά
και µη τοξικά. Ο Ανάδοχος θα διασφαλίσει ότι όλο το ̟ροσω̟ικό
καθαριότητας χρησιµο̟οιεί µόνο αυτά κατά τις εργασίες καθαρισµού των
σχετικών ε̟ιφανειών

4.

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου τα υλικά καθαρισµού κριθούν µη α̟οτελεσµατικά ή
ενδέχεται να ̟ροκαλέσουν ̟ροβλήµατα στον ανθρώ̟ινο οργανισµό (̟.χ.
ερεθισµό οφθαλµών, ανα̟νευστικά ̟ροβλήµατα, δυσοσµία, αλλεργίες
κλ̟.), η ΣΤΑΣΥ δύναται να ζητήσει α̟ό τον Ανάδοχο να τα
αντικαταστήσει µε άλλα καλύτερης α̟όδοσης χωρίς ̟ρόσθετο κόστος.

5.

∆εν ε̟ιτρέ̟εται καµία αλλαγή ή ̟ροσθήκη στα εγκεκριµένα υλικά
καθαρισµού χωρίς την ρητή έγκριση της ΣΤΑΣΥ.

6.

Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να α̟οδεχτεί ότι η ΣΤΑΣΥ έχει το δικαίωµα
συστηµατικού ή/και τυχαίου δειγµατολη̟τικού ελέγχου των υλικών, για
να διασφαλίσει ότι χρησιµο̟οιούνται τα εγκεκριµένα υλικά και στην
εγκεκριµένη σύσταση. Θα ̟ρέ̟ει να συνεργάζεται µε το ̟ροσω̟ικό της
ΣΤΑΣΥ ̟αρέχοντας αντίγραφα των τιµολογίων των ̟αραγγελιών,
̟ροσκόµιση των σχετικών ̟ιστο̟οιητικών, λήψη δειγµάτων των υλικών
ό̟ου α̟αιτηθεί για εξέταση. Ε̟ίσης να ε̟ιτρέ̟εται ο έλεγχος των
α̟οθηκών αυτών των υλικών, όταν ζητηθούν α̟ό την ΣΤΑΣΥ.

7.

Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να µην α̟οθηκεύει σκου̟ίδια σε κανένα τµήµα
του σταθµού.
Τα συγκεντρωµένα σκου̟ίδια θα το̟οθετούνται σε
σακούλες δεµένες µε σφικτήρες και θα ενα̟οτίθενται εκτός του σταθµού
ε̟ί καθηµερινής βάσης, και ̟ριν α̟ό την α̟οχώρηση του ̟ροσω̟ικού
καθαριότητας α̟ό τον σταθµό.

Τ∆-010-14-ΤΠ

ΤΠ-6/23

ΑΔΑ: ΒΙΨΟΟΡΛΟ-Π20
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

8.

Όλοι οι χώροι ̟ου καθαρίζονται κατά τις νυκτερινές ώρες ̟ρέ̟ει να είναι
καθαροί και κατάλληλοι για την υ̟οδοχή του ε̟ιβατικού κοινού το ̟ρωί.

9.

Ο µηχανικός-ηλεκτρολογικός εξο̟λισµός ̟ου θα χρησιµο̟οιεί ο
Ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει να βρίσκεται σε αρίστη κατάσταση και να µη
̟αρουσιάζει
̟ροβλήµατα
στις
εγκαταστάσεις
της
ΣΤΑΣΥ
(βραχυκυκλώµατα, φθορές σε ε̟ιφάνειες, κλ̟.). Εάν ζητηθεί α̟ό την
ΣΤΑΣΥ, ο Ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να ̟ροσκοµίσει το Βιβλίο
Συντήρησης στο ο̟οίο θα φαίνονται οι ̟ρογραµµατισµένες συντηρήσεις
α̟ό τον κατασκευαστή και η ηµεροµηνία εκτέλεσης των συντηρήσεων
αυτών.

10. Κατά τον καθαρισµό, υ̟οχρεούται να ̟ροβαίνει σε τακτικές αλλαγές
νερού και ισό̟οσης δόσης των υγρών καθαρισµού έτσι να µην
δηµιουργούνται δυσοσµίες και να µη γίνεται µεταφορά των ακαθαρσιών.
11. Σε ̟ερί̟τωση ̟ρόκλησης ζηµιών, ο Ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να
̟ροβαίνει σε α̟οκατάσταση των ζηµιών. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου α̟αιτείται
εξειδικευµένο ̟ροσω̟ικό για την α̟οκατάσταση των ζηµιών, η ΣΤΑΣΥ µε
δική της µέριµνα θα ̟ροβαίνει σε α̟οκατάσταση των ζηµιών και θα
χρεώνει τον Ανάδοχο για τα υλικά και τα εργατικά.
12. Ο Ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να α̟οζηµιώσει την ΣΤΑΣΥ στη
̟ερί̟τωση ̟ου µε υ̟αιτιότητά του ̟ροξενήσει δυσφήµηση στην ΣΤΑΣΥ
καθώς ε̟ίσης και να α̟οκαταστήσει τη Φήµη της στα Μέσα Μαζικής
Ενηµέρωσης µε δικές του δα̟άνες.
13. Η ΣΤΑΣΥ θα καταγράφει σε ειδικό Βιβλίο Παρουσιών, τις ώρες εισόδου
και εξόδου του ̟ροσω̟ικού του Αναδόχου ̟ου ̟ροσέρχεται για εργασία,
σε κάθε σταθµό της ΣΤΑΣΥ. Το βιβλίο θα ̟ροµηθεύσει ο Ανάδοχος σε
ε̟αρκή ̟οσότητα σε κάθε σταθµό.
14. Στο Βιβλίο Παρουσιών θα φαίνονται αναλυτικά οι ώρες εισόδου και
εξόδου του ̟ροσω̟ικού του Αναδόχου ̟ου ̟ροσέρχεται για εργασία
καθώς και ο κωδικός της κάθε εργασίας. Αυτές αφορούν τις
Προγραµµατισµένες Ε̟αναλαµβανόµενες Εργασίες (ΠΕ), την Εξασφάλιση
της ∆ιατήρησης του Α̟αιτούµενου Ε̟ι̟έδου Καθαριότητας (∆Κ), τις
Πρόσθετες Προγραµµατισµένες Εργασίες Καθαρισµού (ΠΠΚ), εξαιτίας
̟ρογραµµατισµένων κοινωνικών εκδηλώσεων, καθώς και τις Πρόσθετες
Α̟ρογραµµάτιστες Εργασίες Καθαρισµού (ΠΑΚ), εξαιτίας γραφηµάτων,
κλ̟. Όσον αφορά τις Προγραµµατισµένες Ε̟αναλαµβανόµενες Εργασίες
µε ̟εριοδικότητα εργασιών εβδοµάδας και άνω, ο Ανάδοχος θα υ̟οβάλλει
δέκα (10) ηµέρες ̟ριν την έναρξη του ε̟όµενου µήνα, ̟ρόγραµµα
εργασιών ̟ου θα ̟εριλαµβάνει τις εργασίες ̟ου θα εκτελεστούν, τους
σταθµούς ̟ου θα εκτελεστούν οι εργασίες, και τη σύσταση τ-ου(των)
συνεργεί-ου(ων) καθαρισµού. Το σύνολο των ατόµων του ̟ρογράµµατος
αυτού θα ̟ρέ̟ει να συµφωνεί µε το ̟λήθος των ατόµων ̟ου κατανέµει ο
Ανάδοχος καθηµερινά για όλες τις Εργασίες & για όλους τους σταθµούς. Η
έγκριση του ως άνω ̟ρογράµµατος θα γίνεται α̟ό τον υ̟εύθυνο της
ΣΤΑΣΥ.
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15. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου το ̟ροσω̟ικό του Αναδόχου δηµιουργήσει
̟ροβλήµατα στην ΣΤΑΣΥ, µετά α̟ό έγγραφη ειδο̟οίηση της ΣΤΑΣΥ ο
Ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να αντικαταστήσει το εν λόγω ̟ροσω̟ικό
την ε̟οµένη ηµέρα.
16. Ο Ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος ̟ριν την είσοδο του ̟ροσω̟ικού του
στους χώρους εργασίας της ΣΤΑΣΥ, να έχει µεριµνήσει για την έκδοση
ειδικών ταυτοτήτων εισόδου τις ο̟οίες θα ̟ροµηθευτεί α̟ό την ΣΤΑΣΥ. Σε
̟ερί̟τωση α̟οµάκρυνσης ο̟οιαδή̟οτε εργαζοµένου α̟ό την οµάδα
α̟ασχόλησης στην ΣΤΑΣΥ, είναι υ̟οχρεωµένος ̟ρώτα να ε̟ιστρέφει την
ταυτότητα του εργαζοµένου ̟ου έχει α̟οµακρυνθεί και κατό̟ιν να
εκδίδεται η ταυτότητα του νέου εργαζοµένου.
17. Η ΣΤΑΣΥ θα ̟αρέχει σε κάθε σταθµό, αλλά όχι α̟αραίτητα σε κάθε
ε̟ί̟εδο του σταθµού, και χωρίς καµία οικονοµική ε̟ιβάρυνση στον
Ανάδοχο τα ̟αρακάτω:
•

κρύο νερό,

•

α̟οχέτευση του ακάθαρτου νερού,

•

ρευµατοδότες τάσης στα 220V AC,

•

α̟οθηκευτικό χώρο (δεν θα χρησιµο̟οιείται για την α̟οθήκευση
σκου̟ιδιών).

18. Όλα τα άλλα υλικά, ο εξο̟λισµός και η εργασία θα ̟αρέχονται α̟ό τον
Ανάδοχο.
19. Ο Υ̟εύθυνος της ΣΤΑΣΥ µ̟ορεί να δώσει εντολή σε καθαριστή ̟ου
εργάζεται σε σταθµό να εκτελέσει εργασία καθαρισµού εντός των
ικανοτήτων του και η ο̟οία, κατά την ά̟οψη του Υ̟εύθυνου της ΣΤΑΣΥ,
έχει ̟ροτεραιότητα έναντι άλλων εργασιών καθαρισµού.
ΤΠ-2.4

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ

1.

Η αφαίρεση µικρών γραφηµάτων (µεµονωµένες ̟αραστάσεις των ο̟οίων
η ε̟ιφάνεια είναι µικρότερη του άνω ενός (1) τετραγωνικού µέτρου( >1m²)
̟ρέ̟ει να ̟ραγµατο̟οιείται χωρίς εντολή, ως µέρος του καθηµερινού
̟ρογραµµατισµένου καθαρισµού των σταθµών.

2.

Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να είναι έτοιµος και ικανός να αφαιρεί µεγάλα
γραφήµατα (µεµονωµένες ̟αραστάσεις των ο̟οίων η ε̟ιφάνεια είναι
µεγαλύτερη του ενός (1) τετραγωνικού µέτρου) α̟ό τους σταθµούς εντός το
̟ολύ 24 ωρών. Η ̟είρα έχει διδάξει ότι όσο ̟ιο γρήγορα αντιµετω̟ισθεί
το γράφηµα τόσο ευκολότερα αφαιρείται και τόσο µικρότερη είναι η ζηµιά
̟ου ̟ροκαλείται στην ε̟ιφάνεια ̟ου αυτό καλύ̟τει.

3.

Η ύ̟αρξη µεγάλων γραφηµάτων θα αναφέρεται λε̟τοµερώς στον
Ανάδοχο το ταχύτερο δυνατό α̟ό τον Υ̟εύθυνο της ΣΤΑΣΥ.
Εναλλακτικά, ο Υ̟εύθυνος Περιοχής Εργασιών του Αναδόχου θα
ενηµερώνει τον Υ̟εύθυνο της ΣΤΑΣΥ για την ύ̟αρξη γραφηµάτων τα
ο̟οία αυτός θεωρεί µεγάλα.
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4.

Όταν κρίνεται α̟ό τον Ανάδοχο ή α̟ό την ΣΤΑΣΥ ότι ένα γράφηµα είναι
µεγάλο, τότε ο Ανάδοχος θα συνεννοείται µε τον υ̟εύθυνο της ΣΤΑΣΥ
σχετικά µε τις ώρες ̟ρόσβασης και τις ̟ροτεραιότητες στο έργο της
αφαίρεσης. Η έγκριση για το σχετικό κόστος θα γίνεται α̟ό τον υ̟εύθυνο
της ΣΤΑΣΥ. Η αφαίρεση µεγάλων γραφηµάτων ̟ρέ̟ει να
̟ραγµατο̟οιείται τις νυχτερινές ώρες, αµέσως µετά τη σχετική συµφωνία.
∆ύναται σε ̟ερι̟τώσεις ̟ου το µήνυµα του γραφήµατος είναι
̟ροσβλητικό, η αφαίρεσή του να ̟ραγµατο̟οιείται και κατά τις ηµερήσιες
ώρες και αφού ̟ροηγουµένως έχουν ̟αρθεί τα ανάλογα µέτρα ασφαλείας,
σύµφωνα µε την έγκριση της ΣΤΑΣΥ. Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να
εισηγηθεί και να ε̟ιδιώξει ̟ροηγούµενη έγκριση για τη χρήση υλικών και
διαδικασιών αφαίρεσης γραφηµάτων έτσι ώστε να µη ̟ροκαλείται
αλλοίωση ή/και καταστροφή των ε̟ιφανειών ̟ου καλύ̟τονται α̟ό αυτά.
Οι ε̟ιφάνειες αυτές µ̟ορεί να είναι α̟ό:
•

ανοξείδωτο χάλυβα,

•

βαµµένη ε̟ιφάνεια,

•

ξύλο,

•

̟λακίδια,

•

ε̟ιγραφές,

•

γυαλί,

•

φορµάικα,

•

ο̟οιαδή̟οτε άλλο υλικό.

ΤΠ-2.5

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι ̟αρακάτω ταξινοµήσεις ̟εριλαµβάνουν τις ώρες εργασίας κατά τις ο̟οίες
ο Ανάδοχος θα εκτελεί τις ̟ρογραµµατισµένες ε̟αναλαµβανόµενες εργασίες
καθαρισµού.
1.

Νυκτερινές Ώρες (ΝΩ): Το χρονικό διάστηµα α̟ό 22:00 έως τη λήξη
λειτουργίας του συστήµατος (00:55, εκτός Παρασκευή ̟ρος Σάββατο και
Σάββατο ̟ρος Κυριακή ̟ου είναι 02:55).

2.

Ώρες Συντήρησης (ΩΣ): Το µεγαλύτερο µέρος του ̟ρογραµµατισµένου
ε̟αναλαµβανόµενου καθαρισµού θα ̟ραγµατο̟οιείται τις ώρες ̟ου οι
σταθµοί δεν είναι ανοικτοί στο ε̟ιβατικό κοινό.
Οι ώρες αυτές
α̟οκαλούνται Ώρες Συντήρησης (ΩΣ) και ̟ροσδιορίζονται α̟ό τη λήξη
λειτουργίας του συστήµατος ως ανωτέρω έως την έναρξη (05:30).

3.

Ηµερήσιες Ώρες (ΗΩ):
Το χρονικό διάστηµα µεταξύ της έναρξης
λειτουργίας του συστήµατος (05:30) έως 22:00.

Οι Νυκτερινές Ώρες α̟οτελούν το χρονικό ∆ιάστηµα α̟ό 22:00 έως τη λήξη
λειτουργίας του συστήµατος 00:55, εκτός Παρασκευή ̟ρος Σάββατο και
Σάββατο ̟ρος Κυριακή ̟ου είναι 02:55. Στον Πίνακα Ε̟ι̟έδων Καθαρισµού
του ΤΠ-2.6 (Τεχνικές Προδιαγραφές), ορίζονται οι ώρες ̟ρόσβασης για την
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εκτέλεση εργασιών. Για ̟αράδειγµα σε εργασία για την ο̟οία οι ώρες
̟ρόσβασης ορίζονται «ΝΩ 00:30-05:00», δηλώνεται ότι η εργασία µ̟ορεί να
αρχίσει στις 22:00 και να διαρκέσει έως τις 05:00. Εννοείται ότι το διάστηµα
00:55-05:00 ανήκει στις ώρες Συντήρησης.
ΤΠ-2.6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΧΩΡΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Στο ̟αρόν κεφάλαιο ̟εριγράφονται οι χώροι ̟ου ̟ρέ̟ει να καθαρίζονται
(ενδεικτικά, η ̟οσότητα των χώρων/δωµατίων ̟ρος καθαρισµό σε κάθε
σταθµό, η συχνότητα του α̟αιτούµενου καθαρισµού, καθώς ε̟ίσης και οι
ε̟ιτρε̟όµενες ώρες ̟ρόσβασης των χώρων αυτών για κάθε εργασία
καθαρισµού.
Πρόσθετα µε το έργο καθαρισµού ̟ου α̟αιτείται για κάθε χώρο, όλοι οι χώροι
̟ρέ̟ει να καθαρίζονται καθηµερινά (ή µε την ελάχιστη συχνότητα
καθαρισµού ̟ου αφορά το χώρο), α̟ό µικρά γραφήµατα και τσίχλες.
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α/
α

Ε̟ί̟εδα
Εργασία & χώροι Καθαρισµού
καθαρισµού

1.

Συχνότητα

Ώρες
̟ρόσβασης
ΗΩ

Σκού̟ισµα όλων των χώρων
σταθµού

05:30-22:00

Το̟ικό ε̟ί̟εδο σφουγγάρισµα,
µε σάρωθρο χειροκίνητο µε
µικροϊνα δα̟έδων α̟οβάθρας
- χώρων διακίνησης ε̟ιβατών –
διαδρόµων α̟οβάθρων.

E1

Σφουγγάρισµα , µε χρήση
ε̟αγγελµατικής
σφουγγαρίστρας όλων των
χώρων ̟ροσω̟ικού (γραφεία
υ̟ευθύνων σταθµών,
ε̟ιβ/̟όντων, Ε̟ο̟τών,
Α̟ολ/θέντων, ανα̟αυτήρια,
α̟οδυτήρια, ,δωµάτια
αστυνοµίας - ̟ρώτων βοηθειών
,εκδοτήρια. , Κέντρο Ελέγχου
Λειτουργίας (Σύνταγµα),
Κέντρο Καταµέτρησης
Κοµίστρου (Εθνική Άµυνα) ,
χώροι ̟ροσέλευσης οδηγών
συρµών
ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ

Κλίµακες/̟λατύσκαλα /
κυλιόµενες κλίµακες,
ανελκυστήρες, εισόδων εξόδων
και ̟ροαυλίων χώρων )
Εξωτερικά στοιχεία α̟ό χάλυβα
ή σκυρόδερµα (σκού̟ισµα,
το̟ικά ̟λυσίµατα σε λεκέδες) σε
̟ροαύλιους χώρους
Τουαλέτες ̟ροσω̟ικού
Εκκένωση κάδων
α̟ορριµµάτων
Το̟ικό καθάρισµα ε̟ιφανειών
όλων των ε̟ιτοίχιων
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ε̟ενδυµένων και µη, κάθετων
ε̟ιφανειών των σταθµών,
σµαλτωµένες ε̟ιφάνειες όλων
των χώρων – γυάλινες
ε̟ιφάνειες – ̟ίνακες
ανακοινώσεων – χάρτες –
ταµ̟έλες ε̟ιγραφών –
διαφηµιστικά ̟άνελ –
καθίσµατα – ανελκυστήρες –
κυλιόµενες κλίµακες - κλίµακες
– ̟λατύσκαλων -αυτόµατα
εκδοτήρια – εκδοτήρια –
ακυρωτικά – ανοξείδωτες
ε̟ιφάνειες, ̟έρασµα
ε̟ιφανειών όλων των χώρων
του ̟ροσω̟ικού ,ε̟ιτοίχιες
τηλεφωνικές µονάδες στις
α̟οβάθρες ,κου̟αστές
κλιµακοστασίων - ράφια
̟ληροφοριακού υλικού
Έλεγχος και καθαρισµός
φρεατίων α̟οχέτευσης ,
κανάλια κατά µήκος και ̟λάτος
των κλιµάκων ( καθηµερινός
έλεγχος )
Γραφήµατα,αφίσες,αυτοκόλλητα τσίχλες

Τ∆-010-14-ΤΠ

ΤΠ-12/23

ΑΔΑ: ΒΙΨΟΟΡΛΟ-Π20
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

2.

Πέρασµα και ξεσκόνισµα όλων
των κάθετων ε̟ιτοίχιων
ε̟ενδυµένων και µη
ε̟ενδυµένων ε̟ιφανειών των
σταθµών σµαλτωµένες
ε̟ιφάνειες , µε ̟λακίδια κ.λ.̟.

E2
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Καθάρισµα και γυάλισµα
ε̟ιφανειών γυάλινες ε̟ιφάνειες
– ̟ίνακες ανακοινώσεων –
χάρτες – ταµ̟έλες ε̟ιγραφών –
διαφηµιστικά ̟άνελ –
καθίσµατα –ανελκυστήρες κυλιόµενες κλίµακες - αυτόµατα
εκδοτήρια – εκδοτήρια –
ακυρωτικά-ανοξείδωτες
ε̟ιφάνειες –µεγάφωνα- ρολόγια
- σήµατα – ε̟ιτοίχιες
τηλεφωνικές µονάδες στις
α̟οβάθρες – βραχίονες
υ̟οστήριξης εικονολη̟τών –
τηλέφωνα δηµόσιας χρήσης και
οι θάλαµοι αυτών ( Οµόνοια ) –
ράφια ̟ληροφοριακού υλικού –
Εσωτερικές εξωτερικές
υαλοκατασκευές και τα σχετικά
̟λαίσια αυτών - Στύλοι
̟ινακίδων εκτός σταθµούΠυροσβεστικές φωλιές και
θάλαµοι συγκεντρωτικές
µονάδες έκτακτης ανάγκης Υ̟οστηρίγµατα
̟ινακίδων,̟.χ.(µεταλλικά
υ̟οστηρίγµατα, αναρτήρες,
βραχίονες, ̟λαίσια κλ̟)
κου̟αστές κλιµακοστασίων –
δωµάτια αυτόµατων
Μηχανηµάτων Έκδοσης
Εισιτηρίων – α̟οθήκες ταµείων
– διάδροµοι ̟ρος χώρους
̟ροσω̟ικού -
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ΝΩ
2 ΦΟΡΕΣ/
ΜΗΝΙΑΙΩΣ

00:30-05:00
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3.

4.

∆ιάδροµοι ̟ρος τεχνικά
Ε3
δωµάτια εσωτερικά - εξωτερικά
φωτιστικά- κλίµακες εκτάκτου
ΕΠΙΜΕΛΗ- ανάγκης -Γραφεία Υ̟ευθύνων
ΜΕΝΟΣ
Σταθµών, ανα̟αυτήρια
̟ροσω̟ικού, α̟οδυτήρια
̟ροσω̟ικού, γραφεία
ΚΑΘΑΡΙΣ
ε̟ιβλε̟όντων ε̟ο̟τών
ΜΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ α̟ολεσθέντων κ.λ.̟., χώροι
& ΧΩΡΩΝ
̟ροσέλευσής οδηγών συρµών
&
,δωµάτια αστυνοµίας ,δωµάτια
ΑΝΤΙΚΕΙ̟ρώτων βοηθειών , εκδοτήρια
ΜΕΝΩΝ
εισιτηρίων ,κέντρο ελέγχου
λειτουργίας(Σύνταγµα),κέντρο
καταµέτρησης κοµίστρου
(Εθνική Άµυνα ).
Ε4
∆ΑΠΕ∆Α

Εξονυχιστικός καθαρισµός
δα̟έδων – κοινόχρηστων
χώρων (α̟οβάθρες ,κεντρικοί
χώροι σταθµών ,σκάλες ,
̟λατύσκαλα ,διάδροµοι και
υ̟όγειες διαβάσεις).
Καθαρισµός των γραµµών
κίνησης .

ΚΑΘΕ
ΤΡΕΙΣ
/ΜΗΝΕΣ

ΝΩ
00:30-05:00

ΝΩ
00:30-05:00
ΟΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ
ΑΝΑΓΡΑΦ
ΟΝΤΑΙ ΣΕ
ΕΙ∆ΙΚΟ
ΠΙΝΑΚΑ
ΩΣ
00:55 – 5:30

5.

Ε5
ΟΡΟΦΕΣ

Ψευδοροφές, όχι ̟άνω α̟ό
α̟οβάθρες ή γραµµές κίνησης
συρµών
Τοίχοι και οροφές ̟άνω α̟ό
ε̟ιστρώσεις ̟λακιδίων ή
φωτιστικά Ψευδοροφές ̟άνω
α̟ό α̟οβάθρες Σωληνώσεις στο
ταβάνι (εξωτερικές)
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ΤΠ-2.7 ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ε1
Σκού̟ισµα όλων των χώρων σταθµού :
σκού̟ισµα µε κοινή σκού̟α ή χρήση ηλεκτρικής ξηρής αναρρόφησης για την
̟ερισυλλογή
διάσ̟αρτων σκου̟ιδιών, σκόνης ,ακαθαρσιών
κ.λ.̟.
Το̟οθέτηση τους σε σακούλες (ό̟ου ενδείκνυται) α̟οκοµιδή και
α̟οµάκρυνση α̟ό το χώρο . Κατά τον καθαρισµό της α̟οβάθρας τα
υ̟ολείµµατα µικρών σκου̟ιδιών δεν θα ρίχνονται στο ε̟ί̟εδο των γραµµών
κίνησης των συρµών .

Το̟ικό ε̟ί̟εδο σφουγγάρισµα Σφουγγάρισµα δα̟έδων :
Πριν το σφουγγάρισµα ̟ροηγείται υ̟οχρεωτικά σάρωση των ε̟ι̟έδων όλων
των χώρων. Σφουγγάρισµα δα̟έδων µε χρήση ε̟ί̟εδης σφουγγαρίστρας
(σάρωθρο χειροκίνητο µε µικροϊνα) ό̟ου ενδείκνυται µε διάλυµα νερού και
κατάλληλου α̟ορρυ̟αντικού, ή µε την χρήση σφουγγαρίστρας νερού και για
την α̟οµάκρυνση ρύ̟ων και ε̟ικαθίσεων έτσι ώστε να α̟οµακρύνονται
στίγµατα και λεκέδες . Ε̟ιβάλλεται το συχνό ξέ̟λυµα της σφουγγαρίστρας σε
ξεχωριστό κάδο και συνε̟ώς η χρήση συσκευής σφουγγαρίσµατος µε δύο
κάδους . Α̟αιτείται ̟ροσοχή για να α̟οφευχθεί η ε̟ιβάρυνση των κάθετων
ε̟ιφανειών
µε τους ̟αρασυρόµενους ρύ̟ους των δα̟έδων .Κατά το
σφουγγάρισµα δίνεται ιδιαίτερη ̟ροσοχή ώστε να α̟οφεύγεται συσσώρευση
ρύ̟ων στις γωνίες. Κάθε ρύ̟ανση των κάθετων ε̟ιφανειών ή κάθε ρύ̟ανση
των δα̟έδων ̟ου ̟ροκαλείται α̟ό µεταφοράς λάσ̟ης κατά το σφουγγάρισµα,
καθιστά το έργο α̟αράδεκτο . Μετά το σφουγγάρισµα τα δά̟εδα θα ̟ρέ̟ει να
στεγνώνουν ώστε να µ̟ορούν να χρησιµο̟οιηθούν αµέσως. Προσοχή: Κατά
την λήξη των εργασιών του καθαρισµού συντήρησης, οι ε̟ιφάνειες των
δα̟έδων θα ̟αραδίδονται καθαρές, ως ̟ρος την χρήση του ε̟ιβατικού κοινού
την ε̟όµενη µέρα.
Τουαλέτες ̟ροσω̟ικού :
Πλύσιµο και α̟ολύµανση όλων των ε̟ιφανειών & αντικειµένων των
τουαλετών ό̟ου θα ̟ρέ̟ει να ̟λένονται και να καθαρίζονται µε
α̟ολυµαντικά καθαριστικά υγρά κατά ελάχιστον τρεις φορές ηµερησίως και
να ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα .
Εκκένωση κάδων α̟ορριµµάτων :
Εκκένωση καλαθιών γραφείων - τουαλετών και εξωτερικά των σταθµών.
Πέρασµα των ε̟ιφανειών τους για την α̟αλοιφή στιγµάτων, κηλίδων, και
αντικατάσταση των ̟λαστικών σακουλών ̟ερισυλλογής α̟ορριµµάτων.
Α̟οκοµιδή όλων των ̟εριεχοµένων και α̟οµάκρυνση τους α̟ό το χώρο.
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Το̟ικό καθάρισµα ε̟ιφανειών :
Το̟ικό καθάρισµα µε ̟ανί µικροíνων και αφαίρεση κηλίδων και στιγµάτων
α̟ό τις όλες τις ε̟ιφάνειες µε νω̟ό ̟ανί και α̟ορρυ̟αντικό κατάλληλης
χηµικής σύνθεσης .Οι ε̟ιφάνειες δεν θα ̟ρέ̟ει να έχουν στίγµατα δαχτυλιές ,
σκόνες ,συσσωρευµένη βρωµιά
ή διάφορους ρύ̟ους ̟ου ̟ροκαλούν
ανοµοιοµορφίες στις ε̟ιφάνειες .
Έλεγχος και καθαρισµός φρεατίων α̟οχέτευσης και καναλιών :
Άρση σχάρας , σκού̟ισµα ή καθάρισµα µε άλλο τρό̟ο ,αφαίρεση των
α̟οθεµάτων και των σκου̟ιδιών των φρεατίων και των κλιµάκων
(καθηµερινός έλεγχος και καθαρισµός µια φορά την εβδοµάδα ) .
Γραφήµατα ,αφίσες ,αυτοκόλλητα και τσίχλες:
Ο καθαρισµός των γραφηµάτων κάτω του ενός τετραγωνικού µέτρου (>1 m² ),
γίνεται µε την χρήση ειδικών χηµικών υγρών αφαίρεσης χρωµατικών
̟αραστάσεων, µε τη χρήση στεγνού ̟ανιού και ̟έρασµα κατό̟ιν αφαίρεσης
της ε̟ιφάνειας αυτής µε νερό . Ο καθαρισµός των αφισών και των
αυτοκόλλητων µε τη χρήση ειδικής σ̟άτουλας (ξύστρας) ή µε χρήση ειδικού
χηµικού υγρού - µε την µέθοδο ψύξης και α̟όξεσης ανάλογα το ρύ̟ο στην
̟ροσβεβληµένη ε̟ιφάνεια (̟ροσοχή για διάβρωση ε̟ιφανειών). Όλες οι
ε̟ιφάνειες δεν θα ̟ρέ̟ει να έχουν σηµάδια και σκιές α̟ό διάφορες κολλώδες
ουσίες .
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ε2
Πέρασµα και ξεσκόνισµα ε̟ιφανειών:
Ε̟ιµεληµένος καθαρισµός ε̟ιφανειών µε νω̟ό ̟ανί µικροϊνων, ή µε χρήση
σαρώθρου χειροκίνητου µε µικροϊνα για µεγάλες ε̟ιφάνειες το ο̟οίο να
αφήνει την ε̟ιφάνεια καθαρή χωρίς στίγµατα και συσσωρευµένη βρωµιά ,
χρησιµο̟οιώντας κατάλληλα χηµικά καθαριστικά ό̟ως ενδείκνυται για κάθε
ε̟ιφάνεια .
Καθάρισµα και γυάλισµα ε̟ιφανειών:
Ε̟ιµεληµένος καθαρισµός ε̟ιφανειών µε νω̟ό ̟ανί µικροϊνων. Πλύσιµο και
γυάλισµα όλων των ε̟ιφανειών και αντικειµένων ανοξείδωτων ,γυάλινων,
ε̟ενδυµένων µε ̟λακίδια ,σµαλτωµένες και µη ε̟ενδυµένες ε̟ιφάνειες για
την
αφαίρεση
στιγµάτων
σκόνης
και
συσσωρευµένης
βρωµιάς
χρησιµο̟οιώντας κατάλληλα χηµικά καθαριστικά ό̟ως ενδείκνυται για την
κάθε ε̟ιφάνεια. Ιδιαίτερη ̟ροσοχή ̟ρέ̟ει να δίνεται έτσι ώστε τα νερά τα
ο̟οία χρησιµο̟οιούνται για εργασίες καθαρισµού να µη καταλήγουν στα
φρεάτια εντός των ο̟οίων βρίσκονται οι µηχανισµοί των κυλιόµενων
κλιµάκων στα άνω κάτω ̟λατύσκαλα αυτών. Οι κατακόρυφες ε̟ιφάνειες
̟ρέ̟ει να ̟λένονται µε ̟οσότητες νερού τέτοιες ̟ου να µην ̟αρατηρείται
διάχυση του νερού στο δά̟εδο. Ε̟ίσης κατά τον καθαρισµό των κατακόρυφων
Τ∆-010-14-ΤΠ

ΤΠ-16/23

ΑΔΑ: ΒΙΨΟΟΡΛΟ-Π20
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ε̟ιφανειών τα βρώµικα νερά και τα υ̟ολείµµατα µικρών σκου̟ιδιών κλ̟. δεν
θα ρίχνονται στα φρεάτια α̟ολήξεως των κλιµάκων διότι υ̟άρχει κίνδυνος να
βουλώσουν.

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ε3
Ε̟ιµεληµένος καθαρισµός
γραφείων σταθµών, ανα̟αυτηρίων, α̟οδυτηρίων και γενικά όλων των
χώρων ̟ροσω̟ικού,(̟ου αναφέρονται στον ειδικό ̟ίνακα) όλων των
ε̟ιφανειών ̟.χ. υαλο̟ινάκων, ̟λακιδίων,
βαµµένων ε̟ιφανειών,
αντικειµένων ε̟ί̟λων, ερµαρίων, ηλεκτρικών συσκευών και συστηµάτων
ελέγχου, τηλεφωνικών συσκευών, µικροφώνων κ.α. µε νω̟ό ̟ανί µικροϊνων
το ο̟οίο να αφήνει την ε̟ιφάνεια καθαρή χωρίς στίγµατα και συσσωρευµένη
βρωµιά χρησιµο̟οιώντας κατάλληλα χηµικά α̟ολυµαντικά καθαριστικά
ό̟ως ενδείκνυται για κάθε ε̟ιφάνεια. Ε̟ιµεληµένο σφουγγάρισµα των
διαδρόµων των τεχνικών δωµατίων, ε̟ιµεληµένος καθαρισµός όλων των
φωτιστικών εσωτερικά και εξωτερικά των σταθµών.

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ε4
Εξονυχιστικός καθαρισµός δα̟έδων :
Πλυστικός καθαρισµός δα̟έδων και χώρων όλων των ε̟ι̟έδων διακίνησης
ε̟ιβατών µε την χρήση µηχανήµατος δα̟έδου, ( µονάδα ̟λύσης στέγνωσης
µε ε̟οχούµενο ή
̟εζό χειριστή). Χρησιµο̟οιείται
α̟ορρυ̟αντικό
κατάλληλης χηµικής σύνθεσης για την αφαίρεση δύσκολών ρύ̟ων. Κατά το
̟λύσιµο των δα̟έδων α̟αγορεύετε η διάχυση υγρών στις γραµµές .
Προσοχή τα δά̟εδα των α̟οβάθρων είναι ε̟ενδυµένα µε σαγρέ - µατ –
γυαλισµένου γρανίτη και κεραµικά ̟λακίδια και το ̟λύσιµο αυτών θα ̟ρέ̟ει
να γίνεται µε κατάλληλα υγρά καθαριστικά ̟ου να µην ̟εριέχουν κερί και
̟ολυµερή ώστε να µην υ̟άρχει διάβρωση αυτών.
Σκού̟ισµα µε ηλεκτρική σκού̟α αναρρόφησης για την α̟οκοµιδή
διάσ̟αρτων α̟ορριµµάτων & ρύ̟ων α̟ό τις γραµµές ̟ου βρίσκονται
µ̟ροστά στις γραµµές κίνησης συρµών.
Σηµείωση :
Ο καθαρισµός των γραµµών κίνησης συρµών κατά µήκος των α̟οβάθρων
είναι ̟ροτιµητέο να γίνεται µε τέτοιο τρό̟ο-µέσα έτσι ώστε ο καθαριστής να
µην κατεβαίνει στις γραµµές κίνησης των συρµών, αλλά η συλλογή των
σκου̟ιδιών να γίνεται α̟ό το ε̟ί̟εδο της α̟οβάθρας. Η εργασία αυτή ̟ρέ̟ει
να εκτελείται µόνο α̟ό τον Υ̟εύθυνο Περιοχής Εργασιών του Αναδόχου για
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τον κάθε σταθµό, σύµφωνα µε τις διαδικασίες της ΣΤΑΣΥ για ̟ρόσβαση στις
γραµµές τις νυχτερινές ώρες (ΝΩ). Εναλλακτικά, ο καθαρισµός µ̟ορεί να
γίνεται µε την κάθοδο του καθαριστή στις γραµµές κίνησης των συρµών, ο̟ότε
και α̟αιτείται ̟ιστο̟οίηση αυτού σε ε̟ί̟εδο Άτοµου Πιστο̟οιηµένου για
Εργασίες ε̟ί ή ̟λησίον της Τροχιάς (Ικανότητα ε̟ί Θεµάτων Τροχιάς). Ο
Ανάδοχος, σε συνεργασία µε την Υ̟ηρεσία Τεχνικής Εκ̟αίδευσης της ΣΤΑΣΥ,
και ανάλογα µε τον τρό̟ο καθαρισµού των γραµµών κίνησης των συρµών,
̟ρέ̟ει να µεριµνήσει για την εκ̟αίδευση ικανού αριθµού ατόµων για τη
διεκ̟εραίωση της συγκεκριµένης εργασίας στην ̟ροδιαγραφόµενη συχνότητα.
Το ̟ρόγραµµα καθαρισµού των γραµµών κίνησης των συρµών θα
καταρτίζεται α̟ό τον Ανάδοχο δέκα (10) ηµέρες ̟ριν την έναρξη κάθε µήνα
και θα κατατίθεται ̟ρος έγκριση στο Γραφείο Προγραµµατισµού Τεχνικών
Εργασιών της ΣΤΑΣΥ. Το ̟ρόγραµµα αυτό θα εγκρίνεται ή θα τρο̟ο̟οιείται
α̟ό την ΣΤΑΣΥ ανάλογα µε το ̟ρόγραµµα ενεργο̟οιήσεων της γραµµής
ή/και των ̟ρογραµµατισµένων και έκτακτων τεχνικών εργασιών ̟ου µ̟ορεί
για λόγους ασφαλείας να α̟αγορεύουν τον καθαρισµό της ̟εριοχής των
γραµµών κίνησης συρµών κατά µήκος των α̟οβάθρων.
Ε̟ίσης, το
̟ρόγραµµα θα ε̟ανεξετάζεται κατά τη διάρκεια του µήνα και ο Ανάδοχος
οφείλει να ενηµερώνεται α̟ό το Γραφείο Προγραµµατισµού Τεχνικών
Εργασιών για τυχόν αλλαγές . Η συχνότητα καθαρισµού των γραµµών ̟ρέ̟ει
να γίνεται µια φορά την εβδοµάδα .

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ε 5
Καθαρισµός
οροφών,
ψευδοροφών,
συµ̟εριλαµβανοµένων και φωτιστικών:

τοίχων,

σωληνώσεων

Πέρασµα και καθάρισµα µε νω̟ό ̟ανί µικροϊνών των ε̟ιφανειών το ο̟οίο
να αφήνει την ε̟ιφάνεια καθαρή χωρίς στίγµατα και συσσωρευµένη βρωµιά,
χρησιµο̟οιώντας κατάλληλα χηµικά καθαριστικά (ό̟ως ενδείκνυται) για κάθε
ε̟ιφάνεια. Κατά το καθάρισµα των ε̟ιφανειών α̟αγορεύεται ή διάχυση των
υγρών α̟ορρυ̟αντικών στα δά̟εδα .
ΤΠ-2.7.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Το κάτωθι ̟ρόγραµµα µεταβάλλεται σύµφωνα µε τις ανάγκες της ΣΤΑΣΥ.
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Ε1
Α/Α

ΣΤΑΘΜΟΙ
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Ε2

ΤΕΧΝΙΚΩΝ

∆ΩΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΙ

ΦΡΕΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ

1. Ο εξο̟λισµός των τεχνικών δωµατίων βρίσκεται υ̟ό τάση, ο̟ότε
α̟αιτείται τo ̟ροσω̟ικό καθαρισµού να είναι ιδιαίτερα ̟ροσεκτικό. Για
το λόγο αυτό τα συνεργεία του Αναδόχου, κατά τον καθαρισµό αυτών των
χώρων, θα συνοδεύονται α̟ό άτοµ-ο(α) της αρµόδιας Τεχνικής Υ̟ηρεσίας
της ΣΤΑΣΥ.
2. Ο Ανάδοχος σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Τεχνικές Υ̟ηρεσίες της θα
καταρτίζει ̟ρόγραµµα για τον καθαρισµό των χώρων ευθύνης της κάθε
µίας εξ αυτών, ̟ροκείµενου να γίνεται δέσµευση τ-ου(ων) ατόµ-ου(ων)
συνοδείας, τ-(ο) ο̟οί-ο(α) και θα βεβαιών-ει(ουν) την καλή εκτέλεση των
εργασιών καθαρισµού.
3. Τα συνεργεία καθαρισµού δεν ε̟ιτρέ̟εται να έρχονται σε ε̟αφή µε τον
εξο̟λισµό υ̟ό τάση (̟ίνακες, διακό̟τες κλ̟.), ̟ρέ̟ει δε να είναι
εφοδιασµένα µε ̟α̟ούτσια ασφαλείας ̟ροτύ̟ου CE EN 345-1 (Heat and
Oil Resistant), σύµφωνα µε τις α̟αιτήσεις της κοινοτικής οδηγίας
89/686/EEC για Προσω̟ικό Εξο̟λισµό Προστασίας και ̟ροδιαγραφές
δοκιµών ANSI Z41/83 διηλεκτρικής αντοχής ̟ροκειµένου να
̟ροστατευθούν α̟ό βηµατικές τάσεις εντός των τεχνικών δωµατίων. Η
̟αροχή υ̟οδηµάτων ασφαλείας στο ̟ροσω̟ικό των συνεργείων
καθαρισµού των τεχνικών δωµατίων α̟οτελεί υ̟οχρέωση του Αναδόχου.
4. Οι ̟αρεχόµενες υ̟ηρεσίες καθαρισµού δεν θα αφορούν α̟οκλειστικά και
µόνο τις εργασίες της ̟αραγράφου αλλά θα ̟εριλαµβάνουν και µικρούς
καθαρισµούς γραφείων, ντουλα̟ών, θυρών κλ̟. εντός των τεχνικών
δωµατίων, οι ο̟οίοι θα υ̟οδεικνύονται α̟ό το ̟ροσω̟ικό συνοδείας.
5. Η ̟ρόσβαση σε ορισµένους τεχνικούς χώρους ή φρέατα αερισµού γίνεται
α̟ό το ε̟ί̟εδο της οδού µεταξύ δύο (2) διαδοχικών σταθµών (χώροι
σηµειωµένοι µε αστερίσκο (*) στο Παράρτηµα ΙΙΙ). Για τον καθαρισµό
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αυτών των χώρων ο Ανάδοχος ̟ρέ̟ει να διαθέτει το µεταφορικό µέσο για
τη µετακίνηση του συνεργείου, του ̟ροσω̟ικού συνοδείας, του εξο̟λισµού
και των υλικών καθαρισµού.
6. Η τιµολόγηση των εργασιών καθαρισµού τεχνικών δωµατίων και φρεάτων
αερισµού θα γίνεται µετά την υλο̟οίηση αυτών και ̟ρος την αρµόδια
υ̟ηρεσία της ΣΤΑΣΥ, στο χώρο ευθύνης της ο̟οίας εµ̟ί̟τουν οι χώροι
αυτοί.

ΤΠ-3.2

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ∆ΩΜΑΤΙΩΝ & ΦΡΕΑΤΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Στο ̟αρόν κεφάλαιο ̟εριγράφονται τα τεχνικά δωµάτια και τα φρέατα
αερισµού ̟ου ̟ρέ̟ει να καθαρίζονται (η ̟οσότητα των τεχνικών δωµατίων
και φρεάτων αερισµού ̟ρος καθαρισµό σε κάθε σταθµό δίνεται στο
Παράρτηµα ΙΙΙ), η συχνότητα του α̟αιτούµενου καθαρισµού, καθώς ε̟ίσης
και οι ε̟ιτρε̟όµενες ώρες ̟ρόσβασης των χώρων αυτών για κάθε εργασία
καθαρισµού.
α/α
1

Χώρος ̟ρος
Καθαρισµό
Τεχνικά ∆ωµάτια
3.4S (Σηµατοδότησης)
(Αρµόδια Υ̟ηρ.:
Σηµατοδότησης)

Εργασία
Καθαρισµού
• Στεγνός
καθαρισµός του
ψευδο̟ατώµατος
µε α̟ορροφητική
ηλεκτρική σκού̟α
κενού

Συχνότητα

Ώρες
Πρόσβασης

• Τετραµηνιαίως

• ΗΩ

• Τετραµηνιαίως

• ΗΩ

• Υγρός
καθαρισµός του
ψευδο̟ατώµατος
µε ̟ολύ καλό
στύψιµο της
σφουγγαρίστρας
Τεχνικά ∆ωµάτια
3.8 (Συσσωρευ-τών)
(Αρµόδια Υ̟ηρ.:
Σηµατοδότησης)
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• Στεγνός
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δα̟έδου
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κενού
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α/α

Χώρος ̟ρος
Καθαρισµό

Εργασία
Καθαρισµού

Συχνότητα

Ώρες
Πρόσβασης

• Υγρός
καθαρισµός του
δα̟έδου
̟λακιδίων µε
̟ολύ καλό
στύψιµο της
σφουγγαρίστρας

2

Τεχνικά ∆ωµάτια
3.4Τ (Τηλε̟ικοινωνιών)
(Αρµόδια Υ̟ηρ.:
Τηλε̟ικοινωνιών)

• Στεγνός
καθαρισµός του
ψευδο̟ατώµατος
µε α̟ορροφητική
ηλεκτρική σκού̟α
κενού

• Τετραµηνιαίως

• ΗΩ

• Μηνιαίως

• ΗΩ

• Υγρός
καθαρισµός του
ψευδο-̟ατώµατος
µε ̟ολύ καλό
στύψιµο της
σφουγγαρίστρας
3

Τεχνικά ∆ωµάτια
Ηλεκτροδότησης
(LAS-RS-∆ΕΗ)
(Αρµόδια Υ̟ηρ.:
Ηλεκτροδότησης)
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ηλεκτρική σκού̟α
κενού
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α/α

4

Χώρος ̟ρος
Καθαρισµό

Εργασία
Καθαρισµού

Συχνότητα

Ώρες
Πρόσβασης

• Υγρός
καθαρισµός του
δα̟έδου
βιοµηχανικής
βαφής µε ̟ολύ
καλό στύψιµο της
σφουγγαρίστρας

• Τετραµηνιαίως

• ΗΩ

Τεχνικά ∆ωµάτια
3.1, 3.7, 3.13
(Αερισµού, Ψύξης
και Πυρανίχνευσης
αντίστοιχα)
(Αρµόδια Υ̟ηρ.:
Η/Μ)

• Στεγνός
καθαρισµός µε
α̟ορροφητική
ηλεκτρική σκού̟α
κενού

• ∆ιµηνιαίως • ΗΩ

∆ά̟εδα Φρεάτων
Αερισµού Σταθµών
(Αρµόδια Υ̟ηρ.:
Η/Μ)

• Α̟λό σκού̟ισµα
και ̟λύσιµο µε
̟ιεστικό
µηχάνηµα νερού
εφόσον υ̟άρχει
το̟ική ̟αροχή
νερού

• ∆ιµηνιαίως • ΗΩ

Γενικά για τα ̟ρογράµµατα καθαρισµού :
1. Οι ψευδοροφές ̟άνω α̟ό τις γραµµές κίνησης των συρµών δεν θα
καθαρίζονται.

Τ∆-010-14-ΤΠ

ΤΠ-22/23

ΑΔΑ: ΒΙΨΟΟΡΛΟ-Π20
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

2. Κατά τον καθαρισµό των δα̟έδων και κατακόρυφων ε̟ιφανειών, τα
βρόµικα νερά και τα υ̟ολείµµατα µικρών σκου̟ιδιών, σκόνη, χνούδια κλ̟.
δεν θα ρίχνονται στα φρεάτια α̟ολήξεως των κλιµάκων διότι υ̟άρχει
κίνδυνος να βουλώσουν.
3 . Κατά τον καθαρισµό της α̟οβάθρας τα βρόµικα νερά και τα υ̟ολείµµατα
µικρών σκου̟ιδιών, σκόνη, χνούδια κλ̟. δεν θα ρίχνονται στο ε̟ί̟εδο των
γραµµών κίνησης των συρµών, διότι τα α̟ορρυ̟αντικά καθαρισµού δύναται
να ̟ροκαλέσουν διάβρωση των σιδηροτροχιών.
4 .Ιδιαίτερη ̟ροσοχή ̟ρέ̟ει να δίδεται έτσι ώστε νερά τα ο̟οία
χρησιµο̟οιούνται για εργασίες καθαρισµού να µη καταλήγουν στα φρεάτια
εντός των ο̟οίων βρίσκονται οι µηχανισµοί των κυλιόµενων κλιµάκων στα
άνω κάτω ̟λατύσκαλα αυτών.
5.Οι κατακόρυφες ε̟ιφάνειες ̟ρέ̟ει να ̟λένονται µε ̟οσότητες νερού τέτοιες
̟ου να µην ̟αρατηρείται διάχυση του νερού στο δά̟εδο, είσοδος αυτού στις
κυλιόµενες κλίµακες, ανελκυστήρες κλ̟. Όσον αφορά τα ταβάνια, αυτά δεν
θα ̟λένονται µε νερό.
6.Ο καθαρισµός των κοµβίων των ανελκυστήρων, κυλιόµενων κλιµάκων,
αυτόµατων µηχανηµάτων έκδοσης εισιτηρίων κλ̟. ̟ρέ̟ει να γίνεται µε
στεγνό ̟ανί.
7.Η εσωτερική κρυστάλλινη ε̟ιφάνεια των στεγάστρων/φρεάτων των
ανελκυστήρων δεν θα καθαρίζεται α̟ό τον Ανάδοχο, αλλά α̟ό τον Ανάδοχο
συντήρησης των ανελκυστήρων του ΣΤΑΣΥ.
8.Ο καθαρισµός των σκαλο̟ατιών των κυλιόµενων κλιµάκων αφορά µόνο
α̟λό σκού̟ισµα κατά τη διάρκεια των Ωρών Συντήρησης (ΩΣ). Ο βαθύς
καθαρισµός των σκαλο̟ατιών (̟λύσιµο, αφαίρεση λαδιών και γράσων κλ̟.)
θα γίνεται α̟ό τον Ανάδοχο συντήρησης των κυλιόµενων κλιµάκων της
ΣΤΑΣΥ.
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ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ∆-010/14

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, ΜΕΓΑΡΟ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΠΑΝΟΡΜΟΥ, ΚΑΤΕΧΑΚΗ
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΥΧΟΥΣ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΑΔΑ: ΒΙΨΟΟΡΛΟ-Π20

ΑΔΑ: ΒΙΨΟΟΡΛΟ-Π20

ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΣ: _____________________________

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ___/___/______

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟ: ____________________________________

Χώρος
Είδος

Κοινό
Χώροι
χρηστοι Προσω
Χώροι
πικού

Σχόλια

ΩΡΑ: ___:___

ΙΚΑΝΟ
ΠΟΙΗ
ΤΙΚΗ

ΜΗ
ΙΚΑΝΟ
ΠΟΙΗ
ΤΙΚΗ

Εκκένωση Κάδων
Σκούπισµα
Πλύσιµο ∆απέδων &
Σταθερών Κλιµάκων
Πλύσιµο Τοίχων &
Υαλοπινάκων
Αφαίρεση Γραφηµάτων
Συντήρηση Τουαλετών
Σκούπισµα & Γυάλισµα
Εξοπλισµού &
Εξαρτηµάτων
(Ανοξείδωτες Επιφάνειες,
Κυλιόµενες Κλίµακες,
Ανελκυστήρες, Πινακίδες,
Αυτόµατα Μηχανήµατα
Έκδοσης Εισιτηρίων,
Καθίσµατα κλπ.)
Απλός Έκτακτος
Καθαρισµός
Άλλη εργασία
(να περιγραφεί):

ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ:

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΑΣΥ ΑΕ ________________________________
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ______________________________

ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ:

ΩΡΑ: ___:___

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΑΣΥ ΑΕ ________________________________
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ______________________________
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Περιγραφή Κατηγοριών Βαθµολογίας
Ικανο̟οιητική: ∆εν υ̟άρχουν διάσ̟αρτα σκου̟ίδια και ο χώρος είναι
τακτο̟οιηµένος. Ο χώρος είναι καθαρός και α̟αλλαγµένος α̟ό ακαθαρσίες,
στίγµατα α̟ό λι̟αρές ουσίες, σκόνη, δαχτυλιές και λεκέδες. ∆εν υ̟άρχουν
ενδείξεις ανε̟άρκειας στην ̟ρακτική καθαρισµού. Όλα τα αντικείµενα έχουν
α̟ολυµανθεί. Έχουν αντικατασταθεί οι ̟ετσέτες για τα χέρια, τα χαρτιά
υγείας και το σα̟ούνι/ καθαριστικό χεριών.
Μη Ικανο̟οιητική: Ο χώρος έχει ̟ολλά διάσ̟αρτα σκου̟ίδια. Ύ̟αρξη
̟ολλών ακαθαρσιών, στιγµάτων α̟ό λι̟αρές ουσίες, σκόνης, δαχτυλιών και
λεκέδων ή ύ̟αρξη ενδείξεων κακής ̟ρακτικής καθαρισµού. Υ̟άρχουν
ενδείξεις ότι µερικά α̟ό τα αντικείµενα δεν έχουν α̟ολυµανθεί. Μερικές α̟ό
τις ̟ετσέτες χεριών, τα χαρτιά υγείας και το σα̟ούνι/ καθαριστικό χεριών δεν
έχουν αντικατασταθεί.
Ε̟ιτυχία/Α̟οτυχία
1.

Εφόσον όλες οι εργασίες έχουν χαρακτηριστεί «Ικανο̟οιητικές» η
Ε̟ίδοση Καθαρισµού κρίνεται ως «ΕΠΙΤΥΧΙΑ».

2.

Εφόσον τουλάχιστον µια εργασία χαρακτηριστεί «Μη Ικανο̟οιητική» η
Ε̟ίδοση Καθαρισµού κρίνεται ως «ΑΠΟΤΥΧΙΑ». Μη ικανο̟οιητικές
εργασίες θα ε̟αναλαµβάνονται α̟ό τον Ανάδοχο στους χώρους ̟ου
αυτές αφορούν και η Ε̟ίδοση Καθαρισµού θα ε̟ανεκτιµάται α̟ό τον
Υ̟εύθυνο του Σταθµού. Εάν το ε̟ιθυµητό α̟οτέλεσµα δεν ε̟ιτευχθεί
εντός τεσσάρων (4) ωρών, τότε κατά τον ε̟ανέλεγχο η Ε̟ίδοση
Καθαρισµού κρίνεται και ̟άλι ως «ΑΠΟΤΥΧΙΑ».
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ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ∆-010/14

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, ΜΕΓΑΡΟ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΤΕΥΧΟΥΣ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ &
ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΝΑ ΣΤΑΘΜΟ
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ΑΔΑ: ΒΙΨΟΟΡΛΟ-Π20
ΓΡΑΜΜΗ 3
Αριθµ. Αριθµ
∆ωµ.
.
στα ΕργαΣχέδια σίας
1.1

1

1.2

1

1.3

1

1.4

1

1.5

5.1

1.6
1.7

1
6.1

1.9

1

1.10

7

1.11

2

2.2

5.2

2.3

3

2.4

4.1

2.5

4.2

2.6

6.2

2.7

5.5

2.8

4.7

2.9

5.4

2.10

4.5

2.11

4.6

Περιγραφή
∆ωµατίου/Χώρου
Είσοδοι Σταθµών
Κλίµακες Εισόδων
Υπόγειες ∆ιαβάσεις
Εσωτερικές Κλίµακες
Κυλιόµενες Κλίµακες
Κύριος Χώρος Σταθµού
∆ωµάτια Αυτ. Μηχ.
Έκδ. Εισιτ.
Αποβάθρες
∆ηµόσιες τουαλέτες
Προσβάσεις προς
Αποβάθρες
Ανελκυστήρες
Κλίµακες Εκτάκτου
Ανάγκης
Εκδοτήρια Εισιτηρίων
Γραφείο Υπευθύνου
Σταθµού
Αναπαυτήρια
Προσωπικού
Αποδυτήρια
Προσωπικού
Τουαλέτες Προσωπικού
∆ιάδροµοι προς
Χώρους Προσ.
Χώροι Καθαριστών
Αποθήκες Κεντρ.
Χώρου Σταθµού
Αποθήκες Αποβάθρας
Γραφείο Αστυνοµίας
∆ωµάτιο Πρώτων
Βοηθειών
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Ευαγγελισµός

Μέγαρο Μουσικής

Αµπελόκηποι

Πανόρµου

Κατεχάκη

Εθνική Άµυνα

2
2
2
4
3
1

2
2
2
4
5
1

2
2
2
4
8
1

3
2
2
4
5
1

1
1
0
4
3
1

2
2
2
2
6
1

1

1

1

1

1

1

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

1
2

8

8

6

8

6

3

3

3

3

3

3

5

1

1

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

1

2

4

4

1

1

1

1

1

1

1
0

1
0

0
1

1
0

1
0

1
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Αριθµ. Αριθµ
∆ωµ.
.
στα ΕργαΣχέδια σίας
2.12

4.3
4.4

2.13

5.3

2.14
2.20

32,
33
34,
35

3.20

23

---

29

Περιγραφή
∆ωµατίου/Χώρου
∆ωµ. Επιβλέποντα
Λειτουργίας
Χώρος Προσέλευσης
Οδηγών
Αποθήκες Ταµείων (δεν
λειτουργ.)
Κέντρο Ελέγχου
Λειτουργίας
Κέντρο Καταµέτρησης
Κοµίστρων
∆ιάδροµοι προς
Τεχνικά ∆ωµάτια
Στύλοι Πινακίδων
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Ευαγγελισµός

Μέγαρο Μουσικής

Αµπελόκηποι

Πανόρµου

Κατεχάκη

Εθνική Άµυνα

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

1

1

1

1

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

5

5

4

4

3

2

2

2

2

3

1

2

ΤΠ(II)-2/2

ΑΔΑ: ΒΙΨΟΟΡΛΟ-Π20

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ∆-010/14

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ,
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΠΑΝΟΡΜΟΥ,
ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3
ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ
ΤΕΥΧΟΥΣ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ∆ΩΜΑΤΙΩΝ &
ΦΡΕΑΤΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑ ΣΤΑΘΜΟ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ε3
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ∆ΩΜΑΤΙΩΝ & ΦΡΕΑΤΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ 3
Σηµατοδότηση
(ΣΤΜ-5 Γρ.3)

Τηλεπικοινωνίες
(ΣΤΜ-6 Γρ. 3)

Σταθµός / Φρέαρ

Εθνική Άµυνα

Κατεχάκη

Πανόρµου
Αµπελόκηποι
Μέγαρο Μουσικής
Ευαγγελισµός
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Ηλεκτροδότηση
(ΣΤΜ-7 Γρ. 3)

Η/Μ
(ΣΤΜ-8 Γρ. 3)

Αριθµ.
∆ωµατ.

Επιφάνεια
(τ.µ.)

Αριθµ.
∆ωµατ.

Επιφάνεια
(τ.µ.)

Αριθµ.
∆ωµατ.

Επιφάνεια
(τ.µ.)

Αριθµ.
∆ωµατ.

Επιφάνεια
(τ.µ.)

3.4S
3.8
----------------3.4S
3.8
-----------

39,0
23,4
----------------51,3
23,0
-----------

3.4T
2.20.14
----3.4T
----3.4T
----3.4T
--3.4T
----3.4T
---

18,0
30,0
----26,0
----20,0
----19,0
--21,0
----30,0
---

RS
LAS
∆ΕΗ RS
∆ΕΗ LAS
RS
LAS
∆ΕΗ
RS
LAS
∆ΕΗ
LAS
--RS
LAS
∆ΕΗ
LAS
---

247,2
109,0
13,0
13,0
263,1
88,0
13,0
260,6
98,9
13,0
85,0
--260,6
69,0
13,0
61,0
---

3.7
3.13
----3.7
3.13
--3.7
3.13
--3.7
3.13
3.7
3.13
--3.7
3.13

450,0
65,0
----190,0
45,0
--284,0
58,0
--360,0
56,0
84,0
56,0
--280,0
32,0
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ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΤΕΥΧΟΥΣ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
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ΑΔΑ: ΒΙΨΟΟΡΛΟ-Π20
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
Α/
Α

1
2
3
4
5
6

ΣΤΑΘΜΟΙ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
ΚΑΤΕΧΑΚΗ
ΠΑΝΟΡΜΟΥ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ
ΕΚ∆ΟΤΗΡΙΩΝ
(τ.µ.)

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ
ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ
(τ.µ.)

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΑΠΟΒΑΘΡΩ
Ν (τ.µ.)

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΣΤΑΘΜΟΥ
(τ.µ.)

4040
2712
2688
1190
3017
2900

0
0
0
993
0
0

4109
2627
2437
2390
2424
2434

8149
5339
5125
4573
5441
5334

Σηµείωσεις:
1) Στον ανωτέρω ̟ίνακα καταγράφονται τα τετραγωνικά µέτρα ανά ε̟ί̟εδο
σταθµού. Ε̟ισηµαίνεται ότι τα τετραγωνικά µέτρα αυτά ̟αρατίθενται
̟ροκειµένου να καταδειχθεί η τάξη µεγέθους των ε̟ιφανειών και όχι για
να χρησιµο̟οιηθούν σε αναλυτικούς υ̟ολογισµούς καθότι οι συχνότητες
καθαρισµού των ε̟ί µέρους χώρων των σταθµών (διακίνησης ε̟ιβατών,
χώροι ̟ροσω̟ικού, τεχνικά δωµάτια κλ̟.) διαφέρουν σηµαντικά.
Ε̟ι̟λέον τα τετραγωνικά µέτρα αφορούν ε̟ιφάνειες κατόψεων και δεν
συµ̟εριλαµβάνουν άλλες ε̟ιφάνειες ό̟ως κατακόρυφοι γρανίτες,
ανοξείδωτα, ψευδοροφές, φωτιστικά, υαλο̟ίνακες κλ̟. ̟ου θα ̟ρέ̟ει να
καθαρίζονται α̟ό τον Ανάδοχο. Ο αριθµός των ατόµων καθώς και οι
συχνότητες καθαρισµού ανά συγκεκριµένο τύ̟ο ε̟ιφάνειας δίνονται στο
Τεύχος ∆ιακήρυξης και είναι δεσµευτικά για τον υ̟ολογισµό της
οικονοµικής ̟ροσφοράς.
2) Στα τετραγωνικά µέτρα του ε̟ι̟έδου των α̟οβαθρών συµ̟εριλαµβάνεται
και το εµβαδόν των γραµµών κίνησης των συρµών.
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ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V
1.

ΣΚΟΠΟΣ ............................................................................................................................................................. 2

2.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ .......................................................................................................................................................... 2

3.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ .................................................................................................................................................. 2

4.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ........................................................................................................ 3
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26
4.27
4.28
4.29
4.30
4.31
4.32

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ............................................................................................................ 3
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ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ .......................................................................................................... 3
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ .......................................................................................................................... 4
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ................................................................................................................... 4
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Συνηµµένο 1, Υ̟οχρεωτική Εκ̟αίδευση της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. σε Θέµατα Ασφάλειας
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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.

2.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι Όροι Ασφάλειας α̟οτελούν µέρος της Σύµβασης.
Οι Όροι αυτοί ε̟ιτρέ̟ουν στον Ανάδοχο την εφαρµογή των α̟αιτήσεων του
Βιβλίου Κανονισµών της ΣΤΑΣΥ και των ∆ιαδικασιών εκείνων ̟ου σχετίζονται µε
το αντικείµενο της Σύµβασης.

3.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Α̟οτελεί α̟οκλειστική ευθύνη του Αναδόχου, και ̟ριν α̟ό την έναρξη
ο̟οιασδή̟οτε εργασίας, να ενηµερώνει και το σύνολο του ̟ροσω̟ικού του
σχετικά µε την εφαρµογή των όρων ̟ου καθορίζονται σε αυτό το τεύχος, στο
Βιβλίο Κανονισµών της ΣΤΑΣΥ, καθώς και στις σχετικές ∆ιαδικασίες, οι ο̟οίες
̟ρέ̟ει να εφαρµοστούν για την ικανο̟οίηση των Συµβατικών του Υ̟οχρεώσεων.
Ο Ανάδοχος αµέσως µετά την ανάθεση του έργου και ̟ριν την ανάληψη των
καθηκόντων του υ̟οχρεούται να συντάξει κατάσταση µε ̟λήρη στοιχεία για κάθε
εργαζόµενο του και να υ̟οβάλλει στην ΣΤΑΣΥ αίτηµα εκ̟αίδευσης. Η κατάσταση
θα ̟εριέχει το όνοµα, ε̟ίθετο, Α.∆.Τ ή άλλου ισοδύναµου εγγράφου) και θα
συνοδεύεται µε Ιατρική γνωµάτευση ̟ου θα βεβαιώνει την καλή του υγεία. Για
Εργαζόµενους ̟ου αντικαθίστανται το αίτηµα και η διαδικασία της εκ̟αίδευσης
̟ρέ̟ει να ε̟αναλαµβάνεται. Η εκ̟αίδευση, η ̟ιστο̟οίηση, η έκδοση και
ανανέωση των ̟ιστο̟οιητικών είναι ευθύνη της ΣΤΑΣΥ. Η εκ̟αίδευση της ΣΤΑΣΥ
γίνεται σύµφωνα µε τους Κανονισµούς και τις ∆ιαδικασίες ̟ου αφορούν την
λειτουργία του Μετρό, σε Θέµατα Ασφάλειας Τροχιάς και στην αντιµετώ̟ιση
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στις εγκαταστάσεις του Μετρό.
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.
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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.

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
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αρµόζοντα ̟ροσόντα και εφοδιασµένο µε τις α̟αιτούµενες άδειες και δι̟λώµατα
̟ροσω̟ικό, καθώς ε̟ίσης να εφοδιαστεί µε όλες τις ̟ροβλε̟όµενες α̟ό την
Νοµοθεσία άδειες, έγγραφα, ̟ιστο̟οιητικά και λοι̟ά δικαιολογητικά ̟ου
α̟αιτούνται για τον εξο̟λισµό ̟ου χρησιµο̟οιεί.
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να διασφαλίζει την ̟ραγµατο̟οίηση των Συµβατικών
Εργασιών σε συµµόρφωση µε το σύνολο των κανόνων ̟ου ̟εριλαµβάνονται στο
Βιβλίο Κανονισµών της Εταιρείας (αντίγραφο του ο̟οίου θα του α̟οδοθεί µε την
υ̟ογραφή της Σύµβασης και το ο̟οίο οφείλει να διατηρεί ̟άντοτε ενηµερωµένο),
των ∆ιαδικασιών και των Οδηγιών της Εταιρείας.
4.4

Υ̟εργολάβιση Εργασιών
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να διασφαλίζει ότι οι όροι και οι διατάξεις
ο̟οιασδή̟οτε σύµβασης Υ̟εργολαβίας συνοµολογεί µε τρίτους και µε βάσει την
ο̟οία ̟ροσω̟ικό του Υ̟εργολάβου δραστηριο̟οιείται στις εγκαταστάσεις της
ΣΤΑΣΥ, θα ̟εριλαµβάνει την α̟αίτηση για συµµόρφωση του Υ̟εργολάβου ̟ρος
τους ̟αρόντες Όρους.
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,
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µαζί µε όλες τις ευθύνες ̟ου α̟ορρέουν α̟ό την α̟οδοχή αυτή. Ο διορισµός του
θα κοινο̟οιείται στην Ε̟ιθεώρηση Εργασίας µε µέριµνα του Αναδόχου ό̟ως
ορίζει η ισχύουσα Νοµοθεσία.
Πριν α̟ό την έναρξη εργασιών στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ, ο Ανάδοχος
υ̟οχρεούται να γνωστο̟οιεί σε αυτήν το ονοµατε̟ώνυµο των µελών του
̟ροσω̟ικού του, συµ̟εριλαµβανοµένων του ̟ροσω̟ικού τυχόν Υ̟εργολάβου,
καθώς και την φύση των εργασιών ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθούν.
Στις ̟ερι̟τώσεις ό̟ου α̟αιτείται να α̟ασχοληθεί ̟ρόσθετο ̟ροσω̟ικό µετά την
έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να υ̟οβάλει ̟ρόσθετο κατάλογο
µε τα ονοµατε̟ώνυµα του ε̟ι̟λέον ̟ροσω̟ικού, ̟ροτού αυτό ξεκινήσει να
εργάζεται. Στα άτοµα τα ο̟οία δεν θα ̟εριλαµβάνονται στον κατάλογο και δεν θα
έχουν στην κατοχή τους τις ο̟οιεσδή̟οτε α̟αιτούµενες άδειες, δεν θα τους
ε̟ιτρέ̟εται η είσοδος στις εγκαταστάσεις.
4.7

Εκ̟αίδευση και Προσόντα του Προσω̟ικού του Αναδόχου
Ο Ανάδοχος οφείλει, για την ικανο̟οίηση των Συµβατικών του Υ̟οχρεώσεων και
ανάλογα µε τα καθήκοντα τα ο̟οία αναθέτει σε αυτό, να διαθέτει κατάλληλα
εκ̟αιδευµένο, ικανό και µε τα αρµόζοντα ̟ροσόντα ̟ροσω̟ικό.
Η εκ̟αίδευση και τα ̟ροσόντα του ̟ροσω̟ικού ̟ρέ̟ει να είναι σε συµφωνία µε
την Πολιτική Υγιεινής και Ασφάλειας του Αναδόχου, καθώς και τις τυχόν ειδικές
α̟αιτήσεις ̟ου καθορίζονται α̟ό την Σύµβαση. Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να
α̟οδεικνύει τα ̟ροσόντα και το ε̟ί̟εδο εκ̟αίδευσης του ̟ροσω̟ικού του,
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην Σύµβαση.
Το ̟ροσω̟ικό του Αναδόχου το ο̟οίο θα εργασθεί στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ
οφείλει να έχει υ̟οστεί την Υ̟οχρεωτική Εκ̟αίδευση της ΣΤΑΣΥ σε Κανονισµούς
και ∆ιαδικασίες ̟ου αφορούν την λειτουργία του συστήµατος, σε Θέµατα
Ασφάλειας Τροχιάς και στην αντιµετώ̟ιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στο
∆ίκτυο του Μετρό. Εφιστάται η ̟ροσοχή του Αναδόχου στο Συνηµµένο 3, το
ο̟οίο ̟εριγράφει τις α̟αιτήσεις της εκ̟αίδευσης αυτής. Ο αριθµός των ατόµων
α̟ό το ̟ροσω̟ικό του Αναδόχου καθώς και τα ̟ρογράµµατα εκ̟αίδευσης ̟ου
θα ̟ρέ̟ει να ̟αρακολουθήσουν θα καθοριστούν ̟ριν την υ̟ογραφή της
σύµβασης. Η ΣΤΑΣΥ ̟αρέχει τη συγκεκριµένη εκ̟αίδευση στον Ανάδοχο µε
κόστος ̟ενήντα (50,00) Ευρώ ανά άτοµο και ανά ηµέρα. Εναλλακτικά, η ΣΤΑΣΥ
θα µ̟ορούσε να εκ̟αιδεύσει ένα ή ̟ερισσότερα α̟ό τα στελέχη του Αναδόχου στο
ε̟ί̟εδο Προστασίας Οµάδας (Βλέ̟ε Συνηµµένο 1) και µε το ίδιο κόστος
εκ̟αίδευσης. Τα στελέχη αυτά του Αναδόχου θα έχουν το δικαίωµα να
εκ̟αιδεύσουν το υ̟όλοι̟ο ̟ροσω̟ικό του Αναδόχου µέχρι το ε̟ί̟εδο Ικανότητας
ε̟ί Θεµάτων Τροχιάς. Σε τέτοιες ̟ερι̟τώσεις, η ΣΤΑΣΥ διατηρεί το δικαίωµα να
̟αρακολουθεί την εκ̟αίδευση αυτή του ̟ροσω̟ικού του Αναδόχου µε συµµετοχή
σε µαθήµατα, ελέγχους του εκ̟αιδευτικού υλικού και των αρχείων εκ̟αίδευσης.
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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 υ̟οχρεούται να φέρει ̟άντοτε µαζί του την Κάρτα
Πιστο̟οίησης. Το ̟ροσω̟ικό το ο̟οίο δεν θα έχει στην κατοχή του την κατάλληλη
Κάρτα Πιστο̟οίησης δεν θα του ε̟ιτρέ̟εται η είσοδος και θα α̟οµακρύνεται
αµέσως α̟ό τους χώρους εργασίας.
Καµία α̟αίτηση για α̟οζηµίωση ή
καθυστέρηση α̟ό ̟λευράς του Αναδόχου ̟ου θα ̟ροκύψει ως α̟οτέλεσµα αυτής
της ενέργειας δεν θα γίνει α̟οδεκτό α̟ό την ΣΤΑΣΥ.
Εφόσον α̟αιτείται α̟ό την Νοµοθεσία κατοχή αδείας ή δι̟λώµατος για την
̟ραγµατο̟οίηση συγκεκριµένων εργασιών, το ̟ροσω̟ικό του Αναδόχου
υ̟οχρεούται να φέρει ̟άντοτε µαζί του αντίγραφα των αδειών ή των δι̟λωµάτων
αυτών.
Η ΣΤΑΣΥ διατηρεί το δικαίωµα να α̟αιτήσει α̟ό τον Ανάδοχο να
̟ραγµατο̟οιήσει ̟ρόσθετη εκ̟αίδευση του ̟ροσω̟ικού του, ό̟ου και όταν
κρίνεται αναγκαίο.
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
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καθυστέρηση ̟ου υφίσταται ο Ανάδοχος ως α̟οτέλεσµα των ανωτέρω δεν θα γίνει
α̟οδεκτή α̟ό την ΣΤΑΣΥ.
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να α̟οδεικνύει τον έλεγχο των στοιχείων ταυτότητας
του ̟ροσω̟ικού, καθώς και ο̟οιουδή̟οτε άλλου ̟ιστο̟οιητικού.
Τα άτοµα ̟ου θα εντο̟ισθούν να ανταλλάσσουν ή να χρησιµο̟οιούν την ίδια
ταυτότητα ̟ροκειµένου να α̟οκτήσουν µη εξουσιοδοτηµένη ̟ρόσβαση στις
εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ θα α̟οµακρύνονται δια ̟αντός α̟ό αυτές.
4.9

∆ιακο̟ή Εργασιών για Λόγους Ασφάλειας
Η ΣΤΑΣΥ διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει ανά ̟άσα στιγµή την εκτέλεση
εργασιών, εάν δια̟ιστωθεί ̟αραβίαση των ̟αρόντων Όρων ή εάν θεωρήσει ότι οι
δραστηριότητες του Αναδόχου είναι ̟ιθανό να ̟ροκαλέσουν κινδύνους, ζηµία σε
εξο̟λισµό, ή να α̟οτελέσουν αιτία µείωσης της ̟οιότητας των ̟αρεχόµενων
υ̟ηρεσιών ̟ρος τους ε̟ιβάτες.
Κανένα κόστος ή καθυστέρηση α̟ό τον Ανάδοχο ως α̟οτέλεσµα των ανωτέρω δεν
θα γίνει α̟οδεκτό α̟ό την ΣΤΑΣΥ.

4.10 Ορισµός Υ̟ευθύνου Περιοχής Εργασιών
Ο Ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να υ̟οδεικνύει κάθε φορά και σε κάθε χώρους
εργασίας, ̟ριν την έναρξη των εργασιών, τον Υ̟εύθυνο Περιοχής Εργασιών.
Ο Υ̟εύθυνος αυτός του Αναδόχου γνωστο̟οιεί την ̟αρουσία του στο ̟ροσω̟ικό
και ευρίσκεται στους χώρους εργασίας καθ’ όλη την διάρκεια της ̟αραµονής του
̟ροσω̟ικού του Αναδόχου σε αυτό. Παρακολουθεί συνεχώς την ̟ρόοδο των
εργασιών, κατευθύνει, ε̟ιβλέ̟ει, δίνει οδηγίες στο ̟ροσω̟ικό και γενικά µεριµνά
για την ασφαλή, ̟οιοτική και έγκαιρη ̟ραγµατο̟οίηση των εργασιών.
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να α̟οδεικνύει ότι ο Υ̟εύθυνος Περιοχής Εργασιών
είναι κατάλληλα εκ̟αιδευµένος και ότι ̟ληρεί τις ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου ε̟ιβάλλει η
ισχύουσα Νοµοθεσία ανάλογα µε την φύση των εργασιών, ̟ροκειµένου να
διαφυλάξει την ασφάλεια του ̟ροσω̟ικού στους χώρους εργασίας και γενικότερα
των ατόµων ̟ου ενδέχεται να ε̟ηρεαστούν α̟ό τις ̟ραγµατο̟οιούµενες εργασίες.
Ο εκάστοτε Υ̟εύθυνος Περιοχής Εργασιών του Αναδόχου, υ̟οχρεούται να
αναφέρεται ̟ριν την έναρξη των εργασιών της κάθε βάρδιας στον Εκ̟ρόσω̟ο της
ΣΤΑΣΥ ̟ου ευρίσκεται στους χώρους εργασίας, ή στον υ̟εύθυνο του χώρου ̟ου
̟ραγµατο̟οιούνται οι εργασίες, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαδικασίες για τον
συγκεκριµένο χώρο.
4.11 Πρόσβαση στο Σιδηροδροµικό ∆ίκτυο
Πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ, θα χορηγείται
εξουσιοδοτηµένο ̟ροσω̟ικό και για συγκεκριµένους λόγους.

µόνο

σε

Το ̟ροσω̟ικό του Αναδόχου υ̟οχρεούται να συµµορφώνεται ̟ρος όλες τις
α̟αιτήσεις της ΣΤΑΣΥ σχετικά µε την χορήγηση άδειας ̟ρόσβασης στις
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εγκαταστάσεις, οι ο̟οίες καθορίζονται α̟ό το Βιβλίο Κανονισµών, τις ∆ιαδικασίες
και τους όρους της συγκεκριµένης Σύµβασης.
Εφόσον ε̟ιτρα̟εί η ̟ρόσβαση του ̟ροσω̟ικού του Αναδόχου στις εγκαταστάσεις
της ΣΤΑΣΥ ̟ροκειµένου να ̟ροσεγγίσει στον χώρο εργασίας του, υ̟οχρεούται να
χρησιµο̟οιεί µόνο την συγκεκριµένη διαδροµή για την ο̟οία έχει δοθεί έγκριση
και η ο̟οία και θα καθορίζεται στην ∆ήλωση Μεθόδου Εργασίας ̟ου θα
συµφωνηθεί µε την ΣΤΑΣΥ.
Το ̟ροσω̟ικό του Αναδόχου υ̟οχρεούται να α̟οµακρύνεται α̟ό τις
εγκαταστάσεις της Εταιρείας αµέσως µόλις ολοκληρωθεί η εργασία του.
Υ̟οχρεούται ε̟ίσης να εγκαταλεί̟ει τους χώρους στους ο̟οίους εργάστηκε
καθαρούς, τακτο̟οιηµένους και να α̟οµακρύνει όλα τα α̟ορρίµµατα, τα
εργαλεία και τον εξο̟λισµό.
Ό̟ου α̟αιτείται άδεια για ̟ρόσβαση στις εγκαταστάσεις, θα χορηγείται α̟ό την
ΣΤΑΣΥ και θα φέρεται συνεχώς α̟ό το ̟ροσω̟ικό µαζί µε την ̟ροσω̟ική του
ταυτότητα. Τα στοιχεία αυτά θα ̟ρέ̟ει να είναι άµεσα διαθέσιµα για έλεγχο α̟ό
ο̟οιονδή̟οτε εκ̟ρόσω̟ο της ΣΤΑΣΥ.
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να α̟οδεικνύει ότι διαθέτει µέσα αυστηρού ελέγχου του
̟ροσδιορισµού των αδειών ̟ρόσβασης στις εγκαταστάσεις.
4.12 Α̟οµάκρυνση Προσω̟ικού του Αναδόχου
Η ΣΤΑΣΥ διατηρεί το δικαίωµα να ενίσταται γρα̟τώς στον Ανάδοχο, όσον αφορά
ο̟οιοδή̟οτε µέλος του ̟ροσω̟ικού του ή του ̟ροσω̟ικού των Υ̟εργολάβων
αυτού, του ο̟οίου η συµ̟εριφορά ή οι ενέργειες κατά την ά̟οψη του ε̟ί τό̟ου
Προϊσταµένου της ΣΤΑΣΥ, α̟οτελούν κίνδυνο για την ασφαλή λειτουργία του
σιδηροδρόµου και να α̟αιτήσει την δια ̟αντός α̟οµάκρυνση του ατόµου αυτού
α̟ό τις εγκαταστάσεις.
Ωστόσο, η ΣΤΑΣΥ διατηρεί το δικαίωµα να α̟οµακρύνει αµέσως κά̟οιο άτοµο
α̟ό τις εγκαταστάσεις της, εάν οι ενέργειές αυτού του ατόµου α̟οτελούν κίνδυνο
για την ασφάλεια.
4.13 Παρατεταµένη ∆ιάρκεια Υ̟ερωριών και Βαρδιών
Προκειµένου η ΣΤΑΣΥ να διασφαλίσει την ασφαλή ̟ραγµατο̟οίηση των
εργασιών στις εγκαταστάσεις της, ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να α̟αγορεύει την
̟αρατεταµένη υ̟ερωριακή α̟ασχόληση του ̟ροσω̟ικού του καθώς και την
µεγάλη διάρκεια των βαρδιών αυτού.
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να µην ε̟ιτρέ̟ει στο ̟ροσω̟ικό του να εργάζεται
̟έραν του ωραρίου ̟ου καθορίζεται α̟ό την Ελληνική Νοµοθεσία.
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να τηρεί αρχεία, ό̟ου θα αναφέρονται λε̟τοµερώς οι
ώρες εργασίας κάθε ατόµου στον τοµέα α̟ασχόλησής του. Αυτά τα αρχεία ̟ρέ̟ει
να διατίθενται αµέσως στους Εκ̟ροσώ̟ους της ΣΤΑΣΥ µετά α̟ό σχετικό αίτηµά
τους.
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4.14 Εντολές Ασφάλειας
Το ̟ροσω̟ικό του Αναδόχου και των Υ̟εργολάβων ̟έρα α̟ό την ̟λήρη
συµµόρφωση του µε τους Κανονισµούς και τις ∆ιαδικασίες της ΣΤΑΣΥ,
υ̟οχρεούται να συµµορφώνεται αµέσως ̟ρος ο̟οιαδή̟οτε εντολή ασφάλειας, η
ο̟οία δίδεται α̟ό τα άτοµα ̟ου έχουν ορισθεί α̟ό την ΣΤΑΣΥ για θέµατα
ασφάλειας, ό̟ως: Άτοµα Υ̟εύθυνα για την Προστασία Οµάδας, για ∆εσµευµένη
Περιοχή, για την Κίνηση των Συρµών Συντήρησης και για την Περιοχή Εργασιών.
Το ̟αρα̟άνω ̟ροσω̟ικό θα ̟αραλαµβάνει ενυ̟όγραφα κατά την διάρκεια της
εκ̟αίδευσης του α̟ό την ΣΤΑΣΥ αντίγραφα Κανονισµών και διαδικασιών ̟ου το
αφορά.
4.15 Φάρµακα και Οινο̟νευµατώδεις Ουσίες
Το ̟ροσω̟ικό του Αναδόχου α̟αγορεύεται να καταναλώνει ή να βρίσκεται υ̟ό
την ε̟ήρεια οινο̟νευµατωδών ̟οτών, φαρµάκων ή άλλων ουσιών, οι ο̟οίες
ενδέχεται να εξασθενήσουν τις ικανότητές του όσον αφορά την ασφάλεια κατά την
εκτέλεση της εργασίας, ή άλλως να δηµιουργήσουν κινδύνους σε άλλα άτοµα κατά
την εκτέλεση των εργασιών στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ.
4.16 Χρήση Ραδιοφώνων, Ηλεκτρικού Εξο̟λισµού ή Κινητών Τηλεφώνων
Α̟αγορεύεται η χρήση ραδιοφώνων ή ̟αρόµοιου ηλεκτρικού εξο̟λισµού στο
̟ροσω̟ικό
του
Αναδόχου,
συµ̟εριλαµβανοµένων
των
̟ροσω̟ικών
στερεοφωνικών µε ακουστικά, ενώ εργάζεται στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ. Τα
ακουστικά βοηθήµατα ενδέχεται να χρησιµο̟οιούνται εάν δεν ̟αραβιάζουν τις
α̟αιτήσεις ̟ου αφορούν την ασφάλεια.
Οι ̟οµ̟οδέκτες ασύρµατης ε̟ικοινωνίας θα χρησιµο̟οιούνται µόνο µε ρητή
γρα̟τή έγκριση του Εκ̟ροσώ̟ου της ΣΤΑΣΥ.
Εφόσον η χρήση κινητών τηλεφώνων αιτιολογηµένα φαίνεται να α̟οτελεί κίνδυνο
για την ασφάλεια, η χρήση τους θα α̟αγορεύεται. Μ̟ορεί να χρησιµο̟οιούνται
µόνον εφόσον ο Ανάδοχος α̟οδείξει ότι δεν α̟οτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια.
4.17 Προστασία της Ιδιοκτησίας και του Εξο̟λισµού της ΣΤΑΣΥ
Το ̟ροσω̟ικό του Αναδόχου δεν ̟ρέ̟ει να εµ̟οδίζει ή να ̟αρενοχλεί την
ιδιοκτησία ή τον εξο̟λισµό της ΣΤΑΣΥ.
Ο Ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει να κάνει χρήση κατάλληλων ̟ροσωρινών µέτρων, ώστε να
̟ροστατεύεται η ιδιοκτησία και ο εξο̟λισµός της ΣΤΑΣΥ α̟ό ζηµίες. Τα µέτρα
αυτά θα ̟ρέ̟ει να συµφωνούνται µε την ΣΤΑΣΥ και να ̟εριλαµβάνονται στο
Συµβατικό Σχέδιο Ασφάλειας καθώς και στις σχετικές ∆ηλώσεις Μεθόδου
Εργασίας.
4.18 Α̟οθήκευση Υλικών του Αναδόχου στις Εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ
Ο Ανάδοχος δεν ̟ρέ̟ει να το̟οθετεί ο̟οιοδή̟οτε είδος εξο̟λισµού ή υλικών κατά
τρό̟ο ώστε να ̟αρεµ̟οδίζεται η µετακίνηση εξο̟λισµού, οχηµάτων, συρµών ή
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̟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 .
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4.23 Ε̟ικίνδυνες Ουσίες και Κατεργασίες
Πριν την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να υ̟οβάλει κατάλογο
µε τις αναλώσιµες και τις ε̟ικίνδυνες ουσίες ̟ου θα χρησιµο̟οιηθούν ̟ου θα
συνοδεύεται µε τα Έντυ̟α Στοιχείων Ασφάλειας Υλικού.
Ο Ανάδοχος, θα ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλει αξιολόγηση των κινδύνων ̟ου ενέχονται για
τα άτοµα ̟ου εµ̟λέκονται µε την µεταφορά, διαχείριση, α̟οθήκευση και χρήση
αυτών των ουσιών, ̟αράλληλα µε τους ̟ροτεινόµενους α̟ό αυτόν ελέγχους.
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να υ̟οβάλει κατάλογο των κατεργασιών ̟ου µ̟ορεί να
̟ροκαλέσουν δηµιουργία ε̟ικίνδυνων ουσιών, ό̟ως συγκολλήσεις, ̟ου θα
συνοδεύεται µε αξιολόγηση του κινδύνου ̟ου ενέχεται για τα άτοµα ̟ου µετέχουν
στις κατεργασίες αυτές.
4.24 Α̟οθήκευση και Χρήση Φιαλών Αερίου, Εύφλεκτων, Πτητικών και Καύσιµων
Υλών
Ο Ανάδοχος δεν ̟ρέ̟ει να µεταφέρει ή να α̟οθηκεύει στις εγκαταστάσεις της
ΣΤΑΣΥ φιάλες βιοµηχανικών ή εύφλεκτων αερίων ή δοχεία εύφλεκτων ή ̟τητικών
ουσιών, χωρίς ̟ροηγούµενη έγγραφη έγκριση του Εκ̟ροσώ̟ου της ΣΤΑΣΥ.
Ο Ανάδοχος δεν ̟ρέ̟ει να µεταφέρει ή να α̟οθηκεύει στις εγκαταστάσεις της
ΣΤΑΣΥ υλικό ̟ου καλύ̟τεται α̟ό ̟ολυαιθυλένιο ή ̟αρόµοιο καύσιµο υλικό, ή
υλικό ̟ου µ̟ορεί κατά την καύση να ̟ροκαλέσει τοξικά αέρια, χωρίς
̟ροηγούµενη ρητή έγγραφη έγκριση της ΣΤΑΣΥ. Μ̟ορούν να χρησιµο̟οιηθούν
̟λαστικές σακούλες α̟ορριµµάτων, ο αριθµός όµως των ο̟οίων ̟εριορίζεται στην
α̟αιτούµενη για κάθε βάρδια ̟οσότητα.
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.
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4.25 ∆ηµιουργία Κα̟νού, Αναθυµιάσεων και Σκόνης
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να ̟εριορίζει στο ελάχιστο τη δηµιουργία κα̟νού,
αναθυµιάσεων και σκόνης, και να ̟ροστατεύει το ̟ροσω̟ικό και τον εξο̟λισµό,
όταν αυτό α̟αιτείται, α̟ό βλάβες ή ̟ροβλήµατα.
4.26 Θόρυβος
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να ̟εριορίζει το θόρυβο ̟ου ̟ροκαλείται α̟ό τις
εργασίες ̟ου εκτελεί στο χαµηλότερο δυνατό ε̟ί̟εδο. Οι εργασίες ̟ρέ̟ει να
εκτελούνται σε ώρες ̟ου θα ̟ροκαλείται η λιγότερη ενόχληση.
Στο Σχέδιο Ασφαλείας του, 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
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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 Σε̟ολίων 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.
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.
4.32 Παροχή Χώρων Υγιεινής και Εστίασης
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να θέσει στη διάθεση του ̟ροσω̟ικού του τους
α̟αραίτητους χώρους υγιεινής και εστίασης. Στους ̟ερισσότερους χώρους, η
ΣΤΑΣΥ θα ̟αρέχει τις εν λόγω εγκαταστάσεις. Στα σηµεία ό̟ου οι εγκαταστάσεις
αυτές ̟αρέχονται α̟ό την ΣΤΑΣΥ, το ̟ροσω̟ικό του Αναδόχου ̟ρέ̟ει να τις
διατηρεί ̟άντα καθαρές.
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Συνηµµένο 1: Υ̟οχρεωτική Εκ̟αίδευση της ΣΤΑΣΥ σε Θέµατα Ασφάλειας
Τίτλος Μαθηµάτων

Περιγραφή Μαθηµάτων

Πρόγραµµα
Ένταξης για το
̟ροσω̟ικό του
Αναδόχου

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

Ενηµερωµένο
άτοµο σε θέµατα
τροχιάς*

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

•

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

Περιγραφή 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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∆ιάρκεια
Μαθηµάτων

Α̟αιτείται για
̟ροσω̟ικό

αµαξοστάσια.
Γρα̟τή αξιολόγηση
γνώσεων.

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

(V)-16/18

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: ΒΙΨΟΟΡΛΟ-Π20

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τίτλος Μαθηµάτων

Περιγραφή Μαθηµάτων

•
•
•

Υ̟εύθυνος
Προστασίας
Οµάδας (ΥΠΟ)*

*Είναι άτοµο Ικανό,
Πιστο̟οιηµένο &
Εξουσιοδοτηµένο
να διαµορφώνει
Ασφαλές Σύστηµα
Εργασίας Ε̟ί ή
Πλησίον της
Τροχιάς, για τον
εαυτό του ή για µια
οµάδα εργασίας,
κατά τις Ώρες
Κυκλοφορίας ή
Τεχνικών
Εργασιών.

•

•

•

•

•
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Αλλαγών (ο̟τικές
ενδείξεις, ασφάλιση
κλ̟)
Ε̟ικοινωνίες &
χειρισµός ΤETRA
Γρα̟τή αξιολόγηση
γνώσεων.
Γνώσεις στα Θέµατα
Ασφάλειας Τροχιάς
̟ου αφορούν:
• τους κινδύνους
κατά την εκτέλεση
των εργασιών ε̟ί
ή ̟λησίον της
τροχιάς στη
σήραγγα και στο
αµαξοστάσιο τις
Ώρες
Κυκλοφορίας &
Τεχνικών
Εργασιών
• το ρεύµα έλξης
(τµήµατα, ζώνες,
ΠΑ∆ΡΕ κλ̟)
• τις τροχιές,
• τον εξο̟λισµό,
• τους συρµούς κλ̟.
Κανονισµοί &
∆ιαδικασίες
ασφαλούς εργασίας
στο δίκτυο του Μετρό
Οργάνωση και
εκτέλεση ασφαλούς
̟λάνου εργασίας
Πρακτική εξάσκηση
σε εργασίες ε̟ί και
̟λησίον της τροχιάς
στη σήραγγα και τα
αµαξοστάσια
Κίνηση ε̟ί και
̟λησίον της τροχιάς
στο ∆ίκτυο
Συρµός Μεταφοράς,
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∆ιάρκεια
Μαθηµάτων

Α̟αιτείται για
̟ροσω̟ικό

24 ώρες
(3
εκ̟αιδευτικές
ηµέρες)
κατά την
διάρκεια των
Ωρών
Λειτουργίας ή
των Τεχνικών
Εργασιών

Αναδόχων ̟ου ̟αρέχουν
και εκτελούν
ο̟οιασδή̟οτε φύσης
υ̟ηρεσία ή εργασία

ΑΔΑ: ΒΙΨΟΟΡΛΟ-Π20

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τίτλος Μαθηµάτων

Περιγραφή Μαθηµάτων
•
•
•
•

•
•
•

∆ιάρκεια
Μαθηµάτων

Α̟αιτείται για
̟ροσω̟ικό

Συρµός Προστασίας,
Ανάγνωση χαρτών,
̟ροσανατολισµός
Εφαρµογή φορητών
γειωτήρων
Μηχανισµοί
Αλλαγών (ο̟τικές
ενδείξεις, ασφάλιση
κλ̟)
Ε̟ικοινωνίες
Άδειες Εργασίας
Γρα̟τή αξιολόγηση
γνώσεων.

1. Στο Πρόγραµµα «Ένταξης για το ̟ροσω̟ικό του Αναδόχου» θα εκ̟αιδευτεί όλο
το ̟ροσω̟ικό καθαρισµού των σταθµών.
2. Στο ̟ρόγραµµα «Ενηµερωµένο άτοµο σε θέµατα τροχιάς» θα εκ̟αιδευτούν δύο
(2) τουλάχιστον άτοµα Καθαρισµού Σταθµών, ̟ου θα συµµετέχουν, όταν
ζητείται, σε ̟ρόσθετες εργασίες καθαρισµού σηράγγων ή ε̟ιστάθµων υ̟ό την
ε̟ίβλεψη Υ̟εύθυνου Προστασίας Οµάδας είτε της ΣΤΑΣΥ είτε του Αναδόχου.
3. Στο ̟ρόγραµµα «Πιστο̟οιηµένο άτοµο για εργασίες ε̟ί ή ̟λησίον της τροχιάς»
θα εκ̟αιδευτούν Υ̟εύθυνοι Περιοχής Εργασιών Καθαρισµού Σταθµών, ένα
άτοµο ανά σταθµό. (Τα άτοµα αυτά µ̟ορούν να κατεβαίνουν και να εργάζονται
µόνοι τους ε̟ί της τροχιάς, τηρώντας ̟άντα τις ̟ροϋ̟οθέσεις).
4. Στο ̟ρόγραµµα «Υ̟εύθυνος Προστασίας Οµάδας» θα εκ̟αιδευτούν οι Ε̟ό̟τες
Αναδόχου Καθαρισµού Σταθµών, ̟ου ̟ρέ̟ει να χρησιµο̟οιήσουν σύστηµα
̟ροστασίας, για εργασίες ε̟ί ή ̟λησίον ή υ̟εράνω της τροχιάς και οι
Εκ̟αιδευτές σε θέµατα ενηµέρωσης ή ικανότητας ε̟ί της τροχιάς.

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