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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η ανάθεση υπηρεσίας που αφορά την ετήσια φύλαξη όλων των
ανοικτών και στεγασµένων χώρων (αθλητικοί και µη) που ευρίσκονται εντός της εξωτερικής περίφραξης
(συµπεριλαµβανοµένης) στους παρακάτω αθλητικούς χώρους:
•
Παγκρητίου Στάδιο (περιοχή Λίντο)
•
Νέο Κλειστό Γυµναστήριο Ηρακλείου (περιοχή ∆ύο Αοράκια)
•
& ∆ηµοτικού Αθλητικού και Πνευµατικού Κέντρου Ηρακλείου (περιοχή Πατελλών).
Κόστος της υπηρεσίας ορίζεται µε απόφαση του ∆Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ σε 266.146,35 € µε το
Φ.Π.Α. τους προϋπολογισµούς των ετών και 2016 και 2017 και 2018 (αναλογικά).
1. Ειδικότερα η υπηρεσία αφορά:
Α. Την φύλαξη των χώρων του Κλειστού Γυµναστηρίου σε εικοσιτετράωρη βάση ως εξής:
Με παρουσία ενός ατόµου-φύλακα ανά πόστο φύλαξης σε 24ωρη βάση, όλες τις µέρες του µήνα, (πόστα
1) και επί πλέον µηχανοκίνητο περίπολο(patrol) ανά µία ώρα µε υποχρεωτικά σηµεία ελέγχου
προσωπικού και εγκαταστάσεων, δηλαδή : άτοµα τρία (3) ανά 24ωρη φύλαξη και 1 patrol κατά τις ώρες
από 23.00-07.00.καθηµερινά.
Β. Την φύλαξη των χώρων του ∆ΑΠΚΗ ως εξής:
Με εποπτεία µηχανοκίνητου περίπολου (patrol) ανά µία ώρα κατά τις ώρες από 23.00-07.00.καθηµερινά.

Την φύλαξη των χώρων του Παγκρητίου σταδίου σε εικοσιτετράωρη βάση ως εξής:
Με την παρουσία ενός ατόµου ανά πόστο φύλαξης στο Παγκρήτιο στάδιο :
Ως εξής:
Ι.
ΙΙ.

Α πόστο-ανατολικό φυλάκιο σε 24ωρη βάση , όλες τις ηµέρες του µήνα. Εργαζόµενοι 3
Β πόστο –∆υτικό φυλάκιο σε 24ωρη βάση όλες τις µέρες του µήνα. Ο φύλακας της Γ φυλακής(
από 23.00-07.00) του δυτικού πόστου δεν είναι σταθερός αλλά κινούµενος στο εσωτερικό της
εγκατάστασης και αναλαµβάνει και την ευθύνη ασφάλισης και απασφάλισης των προβλεπόµενων
χώρων.
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Εργαζόµενοι 3
Επιπλέον ένα (1) άτοµο ως ενδιάµεσος φύλακας ασφαλείας µεταξύ του ωραρίου Α & Β φυλακής
, του οποίου τα καθήκοντα και το ακριβές ωράριο θα καθορίζονται σύµφωνα µε τις ανάγκες
λειτουργίας και φύλαξης.
Συνολικά άτοµα 7
Επίσης µηχανοκίνητο περίπολο(patrol) ανά µία ώρα µε υποχρεωτικά σηµεία ελέγχου προσωπικού
και εγκαταστάσεων στο Παγκρήτιο στάδιο και από ώρες 23.00 – 07.00 καθηµερινά.
Το µηχανοκίνητο αυτό περίπολο πέραν των παραπάνω επιλαµβάνεται και όλων των εκτάκτων
περιστατκών το αργότερο σε 10 λεπτά από την κλήση.
Το ωράριο εργασίας των φυλάκων αλλά και το δροµολόγιο του µηχανοκίνητου περιπόλου, είναι
ευθύνη του αναδόχου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και πρέπει να συµφωνηθεί µε την
γενική διεύθυνση και την διεύθυνση ασφαλείας της ΑΑΗ Α.Ε σύµφωνα µε τις λειτουργικές και
λοιπές ανάγκες του γυµναστηρίου.
2.

Την παρακολούθηση των εγκαταστάσεων της εγκατάστασης και µε περιπολίες
νυχτερινές ώρες.

κατά τις

3.

Την χρησιµοποίηση προσωπικού το οποίο είναι εκπαιδευµένο ώστε να επιτυγχάνεται µε τον
καλύτερο τρόπο η αποτροπή πιθανών απειλών, όπως:
Είσοδος µη εξουσιοδοτουµένων (πεζών- οχηµάτων) στο χώρο
Κλοπές υλικών
Φθορές - βανδαλισµοί
∆ολιοφθορές
Τροµοκρατικές ενέργειες
Φυσικές καταστροφές
Κίνδυνοι κατά του προσωπικού και των επισκεπτών
Την εφαρµογή όλων των συµπληρωµατικών µέτρων που προβλέπονται στο γενικό σχέδιο
ασφαλείας της ΑΑΗ Α.Ε. για διαχείριση έκτακτων αναγκών.

Α. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ο συµµετέχων(ανάδοχος) υποχρεούται:
να τηρεί βιβλίο συµβάντων σε κάθε πόστο, όπου θα καταγράφονται η έναρξη ανάληψης και λήξης
της υπηρεσίας κάθε φύλακα, τα τυχόν συµβάντα, καθώς και διαπιστώσεις φύλαξης ή περιπολίας
σε κάθε θέση φύλαξης. Το βιβλίο αυτό θα ελέγχεται και θα θεωρείται περιοδικά από τις υπηρεσίες
της ΑΑΗ Α.Ε.
Για λόγους ασφαλείας ο ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει την ΑΑΗ Α.Ε. για το προσωπικό
που θα απασχολείται µε την υποβολή κατάστασης προσωπικού µε τα πλήρη στοιχεία ταυτότητος ή
της άδειας εργασίας (και φωτοαντίγραφα αυτών). Επίσης ενηµέρωση πρέπει να γίνεται σε
περίπτωση τυχόν αλλαγών προσωπικού πριν την χρησιµοποίησή του και σύµφωνη γνώµη της
αρµόδιας ∆νσης Ασφαλείας
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόµους τους σχετικούς µε την
εργασία (Εργατική Νοµοθεσία) και τις διατάξεις για αµοιβές, ωράριο εργασίας, κοινωνικών
παροχών, αποζηµιώσεων, φόρων κ.λ.π., ευθύνεται δε έναντι των ελληνικών αρχών για την
τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές. Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει όλες του
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τις υποχρεώσεις απέναντι στο ∆ηµόσιο , τον ∆ήµο και κάθε τρίτο και παραδίδει κάθε τρίµηνο
αντίγραφα µισθοδοτικών καταστάσεων στην αρµόδια δνση ασφαλείας της ΑΑΗ Α.Ε.
Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τους κάθε είδους κανόνες που αφορούν το απασχολούµενο απ' αυτόν
προσωπικό, είτε αυτοί απορρέουν από την εργατική νοµοθεσία (άδειες ανυπαίτιου κωλύµατος
κλπ.) είτε από την ασφαλιστική νοµοθεσία κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών οργανισµών, εργατικά
ατυχήµατα κλπ.), είτε από Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (καθορισµός µισθών και
ηµεροµισθίων κλπ.) είτε από άλλους γενικούς κανόνες (ωράριο εργασίας κλπ.). Για κάθε πράξη ή
παράλειψη του αναδόχου ευθύνεται ίδιος.
Η ΑΑΗ Α.Ε δεν θα φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση εργατικού ατυχήµατος. Ωσαύτως, δεν θα
φέρει καµία απολύτως αστική ή ποινική ευθύνη σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήµατος σε τρίτους,
ευθύνη την οποία αναπληρώνει καθ' ολοκληρίαν ο ανάδοχος.
Ο Υπεύθυνος του αναδόχου υποχρεούται να συνεργάζεται µε τις υπηρεσίες ασφαλείας της ΑΑΗ
Α.Ε. και την το διοικητικό συµβούλιο και τον Τεχνικό Ασφαλείας του Φορέα για την εκπόνηση
και εφαρµογή µέτρων ασφαλείας , για περιπτώσεις εκτάκτων γεγονότων ή εκδηλώσεων
αθλητικών ή άλλων εντός του σταδίου , που δεν είναι αρµοδιότητας της ΕΛ.ΑΣ, εφαρµόζει τα
εγκεκριµένα σχέδια ασφαλείας και υποχρεούται µετά από έγκριση της αρµόδιας δνσης για
πραγµατοποίηση ασκήσεων εφαρµογής (επί των σχεδίων) τουλάχιστον ανά τετράµηνο.
Το προσωπικό του αναδόχου σε περίπτωση εξακρίβωσης τέλεσης ποινικών αδικηµάτων κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων του , ενηµερώνει άµεσα τις αρµόδιες αστυνοµικές αρχές και τις
υπηρεσίες ασφαλείας του σταδίου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως και εγκαίρως σε κάθε µέλος του
απασχολούµενου προσωπικού του ότι : Ο ανάδοχος θα είναι Ουδεµία εξάρτηση και εργασιακή ή
άλλη νόµιµη σχέση έχει µε την ΑΑΗ Α.Ε. έναντι αυτού του προσωπικού θα υπέχει αυτός και µόνον
όλες τις εκ του νόµου και της σύµβασης ποινικές ευθύνες και υποχρεώσεις.
υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζηµιάς ή βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό
και στους χώρους φύλαξης, εφ’ όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων του ιδίου
(αναδόχου) ή των εργασιών του. Ο απαιτούµενος κατά νόµο εξοπλισµός, ατοµικά εφόδια και
εξειδικευµένος ρουχισµός του προσωπικού φύλαξης, επιβαρύνει τον ανάδοχο.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά αµέσως κάθε έλλειψη και παράλειψη ή πληµµελή
εργασία που θα παρατηρείται και γνωστοποιείται σ’ αυτόν από το αρµόδιο τµήµα της ΑΑΗ Α.Ε..
Εάν ο ανάδοχος δεν φροντίζει σύµφωνα µε τα ανωτέρω για την αποκατάσταση της έλλειψης ή
παράλειψης ή πληµµελούς εργασίας, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ποσού έως και του 50% της
µηνιαίας αµοιβής προ κρατήσεων, ανάλογα µα την βαρύτητα της πράξεως ή παραλείψεως κατά
την ελεύθερη κρίση της Υπηρεσίας, παρακρατούµενη από τη µηνιαία αµοιβή. Σε περίπτωση
υποτροπής η πιο πάνω ρήτρα διπλασιάζεται, της Υπηρεσίας διατηρούσης το δικαίωµα καταγγελίας
της σύµβασης και κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί αποκλειστικά προσωπικό το οποίο να είναι
ασφαλισµένο, ειδικευµένο, υγιές, άριστο στην ειδικότητα του. Εγγυάται ότι δεν θα απασχολήσει ή
θα εκµεταλλευθεί ανήλικους κάτω των 18 ετών σύµφωνα µε την Ελληνική και διεθνή νοµοθεσία.
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη, να παίρνει όλα τα µέτρα που πρέπει για την ασφάλεια
και υγιεινή του προσωπικού που απασχολεί για τις εργασίες του στους χώρους της ΑΑΗ Α.Ε, για
την πρόληψη ατυχηµάτων ή ζηµιών, σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγµατα.
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Το προσωπικό του αναδόχου που απασχολείται στην φύλαξη του σταδίου κατά τα προβλεπόµενα
στην παρούσα , υποχρεούται πέραν των άλλων και να εκτελεί κάθε εντολή που αφορά την φύλαξη
και ασφάλεια του ανθρώπινου δυναµικού, θεατών, επισκεπτών αλλά και των εγκαταστάσεων του
σταδίου και που εκδίδεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες ασφαλείας της ΑΑΗ .Α.Ε. ή την διοίκηση
αυτού.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείµενες διατάξεις σχετικά µε την ασφάλεια των
εργαζοµένων και να είναι αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος έναντι όλων ποινικά, αστικά και
διοικητικά για κάθε ατύχηµα που ήθελε συµβεί στο προσωπικό του. ∆ιευκρινίζεται ρητά ότι η
ΑΑΗ Α.Ε, δεν έχει καµία αστική ή ποινική ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη για κάθε αξίωση εκ
µέρους οιουδήποτε µισθωτού του αναδόχου και η υποχρέωση της εξαντλείται πλήρως µε την
καταβολή της κατά µήνα αµοιβής του αναδόχου.
Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχηµα ή από
κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης.
Το απασχολούµενο από τον ανάδοχο προσωπικού, οφείλει να είναι ένστολο κατά τα
προβλεπόµενα και άψογο στη συµπεριφορά του προς το λοιπό προσωπικό της ΑΑΗ Α.Ε. αλλά
και προς τρίτους. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά αµέσως και χωρίς αντιρρήσεις και
χρονοτριβή κάθε µέλος του προσωπικού του, το οποίο θα κριθεί δικαιολογηµένα από την
∆ιοίκηση της ΑΑΗ Α.Ε ή της αρµόδιας ∆νσης ασφαλείας, ως «ακατάλληλο» για ανάρµοστη
συµπεριφορά ή για οποιονδήποτε λόγο, µόλις ειδοποιηθεί σχετικά,(εγγράφως) από την ΑΑΗ Α.Ε.
Απαγορεύεται η αναδοχή από άλλο πρόσωπο οποιονδήποτε δικαιωµάτων του εργολήπτη που θα
απορρέουν από τη σύµβαση που θα υπογραφεί και η εκχώρηση και ενεχυρίαση οποιονδήποτε
απαιτήσεων του εργολήπτη.
Για την φύλαξη του σταδίου , θα χρησιµοποιείται υποχρεωτικά προσωπικό του αναδόχου και όχι
άλλης εταιρείας.
Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή
παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο προς το συµφέρον της
Αναθέτουσας Αρχής
Ο ανάδοχος εγγυάται ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις της
προκήρυξης, της σύµβασης και της προσφοράς του ή όπως θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή κατά την εκτέλεση του Έργου.
Ο ανάδοχος δεν δύναται να επικαλεσθεί λόγο ανωτέρας βίας για τη µη εµπρόθεσµη και σύµφωνα
µε τους όρους της συµβάσεως εκτέλεσης αυτής, ούτε δύναται να απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις
που τον βαρύνουν από τη σύµβαση, εάν δεν επικαλεσθεί και αποδείξει τα περιστατικά της
ανωτέρας βίας, εντός 15 εργάσιµων ηµερών από τότε που έλαβαν χώρα τα περιστατικά αυτά.
Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να µεριµνήσει ώστε να αποφύγει περίπτωση κενών στο
προσωπικό του σε περίπτωση απεργίας του ανωτέρω προσωπικού.
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση βιβλίου διαχείρισης, κλειδοθήκης ασφαλείας και κλειδιών
του γυµναστηρίου. Η διάθεση των κλειδιών γίνεται µε χρεοπίστωση µετά από έγκριση της δνσης
Ασφαλείας ή της διοίκησης .
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Ο ανάδοχος υποχρεούται στον Έλεγχο και επιτήρηση των επι µέρους εγκαταστάσεων, µε συχνές
περιπολίες εντός της εσωτερικής περιµέτρου τους και εντός των κτηρίων τους. Κατά τη διάρκεια
των περιπολιών ο φύλακας θα έχει ασφαλίσει το χώρο φύλαξης του και θα φέρει µαζί του φακό
και κινητό τηλέφωνο ή ενδοεπικοινωνία.
Η επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας υποχρεούται να χρησιµοποιεί στολή για το απασχολούµενο από αυτή προσωπικό ασφαλείας. (Αρθρο 2.5 Ν.3707/2008) µε σχετική άδεια από το
υπουργείο Εθν. Αµύνης, η οποία κατατίθεται στα δικαιολογητικά.
Το προσωπικό ασφαλείας απαιτείται να κατέχει άδεια εργασίας Α' κατηγορίας ανάλογη µε τις
δραστηριότητες που πρόκειται να ασκήσει. Η άδεια εργασίας εκδίδεται από την Αστυνοµική
∆ιεύθυνση του νοµού ή τη ∆ιεύθυνση Ασφάλειας του τόπου κατοικίας του (Αντίγραφα σχετικών
αδειών κατατίθενται κατά την υπογραφή της σύµβασης αναδόχου)
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας υποχρεούνται:
να φέρουν στην επωνυµία τους τη φράση «ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας»
και στα έγγραφά τους τον αριθµό της άδειας λειτουργίας τους,
να εκπαιδεύουν το απασχολούµενο προσωπικό ασφαλείας, ανάλογα µε τα καθήκοντα που του
ανατίθενται,
να µην χρησιµοποιούν, ιδίως στα αυτοκίνητα και τις µοτοσικλέτες, σήµατα, αυτοκόλλητες ή µη
ταινίες ή χρωµατισµό, που καθιστούν την εξωτερική τους εµφάνιση όµοια ή παρεµφερή µε εκείνη
των µέσων που χρησιµοποιούν τα σώµατα ασφαλείας και να µην φέρουν συσκευές ηχητικής ή
φωτεινής προειδοποίησης (σειρήνες, φάρους). στ. να µην θίγουν, κατά την άσκηση των
δραστηριοτήτων τους, τα κάθε είδους συνταγµατικώς κατοχυρωµένα δικαιώµατα των πολιτών,
να µην χρησιµοποιούν µέσα και µεθόδους που µπορούν να προκαλέσουν ζηµία, βλάβη,
ενόχληση σε τρίτους ή να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών. Η χρήση σκύλων σε
δηµόσιους και γενικά προσιτούς στο κοινό χώρους, απαγορεύεται. Η χρήση αυτών επιτρέπεται
µόνο στο εσωτερικό των φυλασσόµενων κτιρίων και ιδιοκτησιών ή σε περίκλειστους χώρους,
Να υποβάλλουν ανά µήνα στις κατά τόπους αστυνοµικές αρχές κατάσταση του προσωπικού που
απασχολούν στην περιοχή δικαιοδοσίας τους, καθώς και τους χώρους διάθεσής του,
2.

Το προσωπικό ασφαλείας υποχρεούται:
Να µην χρησιµοποιεί, τον τίτλο «αστυνοµικός» ή λέξεις ή φράσεις ικανές να παραπλανήσουν το
κοινό ότι αντιπροσωπεύει δηµόσια αρχή και ιδιαίτερα αστυνοµική.
Να γνωστοποιεί εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας
κάθε µεταβολή των αρχικών προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας εργασίας που το αφορά.
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Η διάρκεια του «Έργου» ανέρχεται σε 12 µήνες, και πιο συγκεκριµένα από την υπογραφή της
σύµβασης και 365 ηµέρες µετά την υπογραφή στις 07.30 ώρα. Τυχόν µονοµερή από πλευράς ΑΑΗ
Α.Ε παράταση της ισχύος της σύµβασης (µέχρι ανάληψης καθηκόντων του νέου αναδόχου µετά από
δηµόσιο διαγωνισµό) κατά τα προβλεπόµενα στο κεφάλαιο ΣΥΜΒΑΣΗ και σε καµία περίπτωση δεν θα
υπερβαίνει το ήµισυ του χρόνου διάρκειας, ήτοι τους έξι µήνες.
Ο προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 266.146,35 € µε το Φ.Π.Α 24% .
Με απόφαση του ∆.Σ.ΑΑΗ.ΑΕ και αποδοχή από πλευράς ανάδοχου, η σύµβαση αυτή µπορεί να
ανανεωθεί µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού µε το ίδιο
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αντικείµενο το οποίο επεξεργάζεται η αρµόδιο υπηρεσία της ΑΑΗ Ε ΟΤΑ, µε τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις.

Η Συντάκτης
Ο πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς
Αντιδήµαρχος Αθλητισµού Ηρακλείου

Βισκαδούρου Μαρία
Μέλος ∆.Σ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ
Πρ. Επιτροπής Προµηθειών-Έργων
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