ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
C.P.V 79713000-5
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 40./2016
Κ.Α.Ε: 00.6142.0002

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε με σκοπό τη φύλαξη και προστασία των
εγκαταστάσεων του Δήμου ,διάφορων εξωτερικών χώρων ,σχολείων και παιδικών
χαρών .
Στο δήμο μας λόγω έλλειψης προσωπικού φυλάκων (δεν προβλέπεται στον
οργανισμό) εξάλλου οι προσλήψεις στους δήμους έχουν ανασταλεί έως 31-12-16 Ν.
4093/12, δεν υπάρχει τρόπος αποτελεσματικής φύλαξης της εν γένει περιουσίας του.
Οι αναληφθέντες από τη σύμβαση χώροι , οι οποίοι ευρίσκονται εντός των ορίων του
Δήμου μας και στους οποίους θα εκτελούνται οι υπηρεσίες φύλαξης είναι :
1.Oι χώροι εντός τουΑΛΣΟΥΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ, συνολικής έκτασης 50στρεμμάτων.
2. Η κεντρική πλατεία (πολιτιστικό κέντρο ΓΑΛΑΞΙΑΣ)
για όλο το εικοσιτετράωρο.
4. Oι παιδικές χαρές του Δήμου 13 στο σύνολό τους:
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ
ΦΛΕΜΙΓΚ
ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ
ΖΑΡΙΦΗ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
ΑΡΑΡΑΤ
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
ΠΙΠΙΝΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΝΑΖΛΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟΥ
ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ
ΒΟΥΡΝΟΒΑ
ΠΛ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ
5.Τα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου (14) στο σύνολό τους (στεγάζονται
συνολικά 36 σχολεία, δημοτικά-γυμνάσια λύκεια) όπως αναφέρονται παρακάτω:
ΣΧ. ΣΥΓΡΟΤΗΜΑ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ 7-9
ΣΧ. ΣΥΓΡΟΤΗΜΑ ΕΥΞ. ΠΟΝΤΟΥ71 & ΓΕΝΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓ ΣΑΡΑΝΤΑ

ΣΧ. ΣΥΓΡΟΤΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΠΛ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 1
ΣΧ. ΣΥΓΡΟΤΗΜΑ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΜΗΔΕΙΑΣ1- 2
ΣΧ. ΣΥΓΡΟΤΗΜΑ ΑΓ. ΜΑΡΤΥΡΩΝ 1
ΣΧ. ΣΥΓΡΟΤΗΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 4
ΣΧ. ΣΥΓΡΟΤΗΜΑ ΚΟΡΑΗ ΚΑΙ ΑΓ ΑΝΔΡΕΟΥ
ΣΧ. ΣΥΓΡΟΤΗΜΑ ΑΡΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΟΣΠΟΡΟΥ 78
ΣΧ. ΣΥΓΡΟΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΤΟΣ
ΣΧ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΑΛΗ ΜΙΛΗΣΙΟΥ
ΕΣΤΙΑ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 3
1Ο -2Ο -3Ο-ΤΕΕ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ 2Α
1Ο -2Ο ΕΠΑΛ. ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ
Θα γίνονται περιπολίες από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωί με κατάλληλο
επανδρωμένο όχημα .
6.Επίσης φύλαξη και φρούρηση των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων σε
12άωρη βάση ,όλες τις ημέρες της εβδομάδας 365 ημέρες το χρόνο (ωράριο
18.00-06.00) με ένα στατικό φύλακα.
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
Του Π.Δ 28/80 <Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α>
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 200.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α 23% και θα βαρύνει τον Κ.Α 00.6142.0002 οικονομικού έτους 2016.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΡΑ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
C.P.V 79713000-5
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 40./2016
ΚΑΕ: 00.6142.0002

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Υπηρεσίες φύλαξης
Δημοτικά
κτίρια
και
εγκαταστάσεις (για ένα
έτος σε 12ωρη βάση)
Άλσος- Κ.πλατεία. (για
ένα έτος σε 24ωρη βάση)

ΗΜΕΡΕΣ
ΦΥΛΑΞΗΣ

ΩΡΑΡΙΟ
ΦΥΛΑΞΗΣ

ΑΤΟΜΑ
ΑΝΑ
ΗΜΕΡΑ

ΔευτέραΚυριακή

18.00-06.00

2

ΔευτέραΚυριακή

24ωρη

4

22.00-06.00

2

22.00-06.00

2

σχολικά συγκροτήματα Δευτέραγια ένα έτος (περιπολίες Κυριακή
σε
8ωρη
βάση
με
κατάλληλο επανδρωμένο
όχημα )
Παιδικές χαρές
ΔευτέραΚυριακή

ΔΑΠΑΝΗ
162.601,63 ευρώ
Φ.Π.Α23% 37.398,37 ευρώ
ΟΛΙΚΗ
200.000,00 ευρώ
ΔΑΠΑΝΗ
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΡΑ
ΔΕ ΔIOIKHTIΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :40./2016
Κ.Α.Ε: 00.6142.0002

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στις υπηρεσίες φύλαξης εγκαταστάσεων
του Δήμου όπως αυτές αναφέρονται στην τεχνική έκθεση της μελέτης .
ΑΡΘΡΟ 2ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η ανάθεση και η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις:
Του ΠΔ.28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» (ΦΕΚ:
Α/11/1980).
Του άρθρου 55 παρ.1 του Ν.2238/1994 περί «Κύρωσης του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος» (ΦΕΚ: Α/151/1994).
Του ΠΔ 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της
29/6/2000για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές» (ΦΕΚ:Α/138/2003).
Του «Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» (Ν.3463/2006, ΦΕΚ: Α/114/2006) και
ιδιαίτερα την παρ.1 και την παρ.4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την
παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007 (ΦΕΚ: Α/42/2007).
Του ΠΔ 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, κ.λπ.» (ΦΕΚ: Α/64/2007).
Του Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ: Α/68/2007).
Του Ν.3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ: Α/87/2010)
Του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ:
Α/194/2010).
Των άρθρ. 134 – 138 και 157 του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες
διατάξεις», (ΦΕΚΑ/160/2014).
Του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
διατάξεις», (ΦΕΚ Α/120/2013) και τη σχετική ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ
Β/2677/2013).
Της § 11 του άρθρ. 21 του Ν. 3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας
και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», (ΦΕΚ
Α/26/2008).

Του άρθρ. 68 του Ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις,
ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ Α/115/2010), όπως ισχύει μετά την
τροποποίησή του με το άρθρ.22 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α/88/2013).
Του Ν. 3707/2008 «Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών» (ΦΕΚ Α/209/2008).
Την υπ’ αριθμ. 117/2009 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η
οποία έτυχε αποδοχής από τον αρμόδιο Υφυπουργό Ανάπτυξης και σύμφωνα με την
οποία η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών δεν εφαρμόζεται στις
διαγωνιστικές διαδικασίες.
ΑΡΘΡΟ 3° ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συμβατικά στοιχεία της εργασίας είναι, κατά σειρά ισχύος, τα ακόλουθα:
α) Οι όροι διακήρυξης
β) Η τεχνική έκθεση
γ) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
δ) Η συγγραφή υποχρεώσεων
ε) Η προσφορά του αναδόχου
ΑΡΘΡΟ 4° ΧΡΟΝΟΣ και ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η παρούσα σύμβαση έχει διάρκεια δώδεκα μήνες (12) από την υπογραφή της, με
δυνατότητα παράτασης, σε περίπτωση μη εξαντλήσεως του συμβατικού
αντικειμένου, κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται
κατά τις ώρες που περιγράφονται στην τεχνική έκθεση της παρούσας .
ΑΡΘΡΟ 5° ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΗΜΟΥ
Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει
εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση
καλής εκτέλεσης.
Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατόπιν γνωμοδοτήσεως της Επιτροπής
Διαγωνισμού.
Εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ο Ανάδοχος
οφείλει να εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία στο Δημαρχείο το σύστημα
επικοινωνίας και να γνωστοποιήσει εγγράφως το αναλυτικό πρόγραμμα των
εργασιών του με το απασχολούμενο προσωπικό, το οποίο θα εγκριθεί από την
Υπηρεσία.
O Ανάδοχος οφείλει να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας
και να καταβάλλει τις νόμιμες αποδοχές στο προσωπικό που απασχολεί, οι οποίες δεν
μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας, να τηρεί το νόμιμο ωράριο απασχόλησης , τους κανόνες ασφαλιστικής
κάλυψης και τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων.
Το προσωπικό του αναδόχου που θα αναλάβει τη φύλαξη πρέπει να είναι άριστα
εκπαιδευμένο, με καλή φυσική κατάσταση και υγεία , έμπειρο και να διαθέτει τον
απαραίτητο εξοπλισμό: ασύρματο επικοινωνίας, φακό και οτιδήποτε κρίνεται
απαραίτητο για την ασφαλή φύλαξη του έργου, μέσα στα πλαίσια της σχετικής
νομοθεσίας για ανάλογους χώρους.
Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τις τεχνική έκθεση της
παρούσας μελέτης. Σε περίπτωση που ο Επιβλέπων της Σύμβασης διαπιστώσει ότι ο
Ανάδοχος και το προσωπικό του δεν ανταποκρίνεται στις συμβατικές υποχρεώσεις

και σε όσα προβλέπονται στην παρούσα μελέτη, επιβάλλεται στον ανάδοχο, ύστερα
από σχετική εισήγηση, ποινική ρήτρα ίση με € 500,00 για κάθε παράβαση. Το ποσό
των ποινικών ρητρών δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά το 6% του συνολικού
ποσού της συμβάσεως χωρίς το ΦΠΑ. Από την πλευρά του ο Δήμος θα λάβει κάθε
ενδεικνυόμενο μέτρο για να διευκολύνει τον Ανάδοχο στο έργο του και θα ορίσει
Επιβλέποντα της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 6ο ΕΠΙΒΛΕΨΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΠΛΗΡΩΜΗ
Η οριστική παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή
Παραλαβής, κάθε μήνα, μετά την ολοκλήρωση του ποιοτικού ελέγχου προκειμένου
να διαπιστωθεί αν η εργασία είναι επιμελημένη και σύμφωνη με τους όρους και την
τεχνική έκθεση της μελέτης. Ο Ανάδοχος, στο τέλος κάθε μήνα, ενημερώνει
εγγράφως τον Επιβλέποντα για την εκτέλεση των εργασιών.
ΑΡΘΡΟ 7ο ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ρητά ορίζεται ότι ουδεμία νόμιμη, συμβατική ή άλλη σχέση εξηρτημένης εργασίας
δεν μπορεί να δημιουργηθεί ούτε να συνδέει το Δήμο με το προσωπικό του
Αναδόχου, το οποίο θα εκτελέσει τις υπηρεσίες και για το οποίο ο Ανάδοχος είναι
αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι παντός για την καταβολή του μισθού, υπερωριών,
εργοδοτικών και εργατικών εισφορών ΙΚΑ, φόρου Μ.Υ., προσαυξήσεων,
αποζημιώσεων πάσης φύσεως κ.λπ. και γενικότερα για την εφαρμογή της ΕΓΣΣΕ και
της Εργατικής Νομοθεσίας.
ΑΡΘΡΟ 8° ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση
καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 3% της συμβάσεως (χωρίς Φ.Π.Α).Η εγγύηση
καλής εκτέλεσης συντάσσεται κατά τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο και κατατίθεται
από μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ ή
γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
ΑΡΘΡΟ 9° ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη
και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Επίσης, τον
Ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα δημοσίευσης της δημοπρασίας (και τυχόν
επαναληπτικής) . Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δήμο.
ΑΡΘΡΟ 10° ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη
σύμβαση και από τις διατάξεις του Π.Δ 28/1980 ή προς τις νόμιμες εντολές και
υποδείξεις του Επιβλέποντα, καλείται με ειδική πρόσκληση του Προϊσταμένου της
αρμόδιας Δ/νσης να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις αυτές ή τις εντολές μέσα σε
εύλογη προθεσμία, όχι πάντως μικρότερη των δέκα ημερών. Σε περίπτωση που
αξιώνεται από τον ανάδοχο η λήψη μέτρων για την αποτροπή προφανών κινδύνων, η
τασσόμενη προθεσμία μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα ημερών.
Η ειδική πρόσκληση και η προθεσμία που ορίζεται με αυτή δεν ανατρέπουν τις
συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου για την εμπρόθεσμη εκτέλεση της εργασίας.
Ειδική πρόσκληση μπορεί να σταλεί στον ανάδοχο καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης, μέχρι την οριστική παραλαβή.
Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εμπρόθεσμα στην ανωτέρω ειδική πρόσκληση,
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση

της υπηρεσίας. Ο έκπτωτος ανάδοχος στερείται του δικαιώματος να αναλάβει με
οποιοδήποτε τρόπο την εκτέλεση δημοτικών και κοινοτικών προμηθειών, εργασιών,
για χρονικό διάστημα που καθορίζεται στην απόφαση του Συμβουλίου και δεν μπορεί
να είναι μικρότερο του εξαμήνου ούτε μεγαλύτερο του έτους .
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το προσωπικό της επιχείρησης του , σύμφωνα
με το πρόγραμμα που αναγράφεται στον ανωτέρω πίνακα υπηρεσιών φύλαξης ,με
σκοπό την πλήρη κάλυψη των συγκεκριμένων βαρδιών.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες περιπολίας πεζή η με όχημα
όπου απαιτείται, ασφάλειας και φύλαξης στους χώρους που περιγράφονται στην
τεχνική έκθεση της μελέτης με σκοπό την παρεμπόδιση και αποτροπή ζημιών,
βανδαλισμών και καταστροφικών επεμβάσεων τρίτων. Επίσης στις παρεχόμενες
υπηρεσίες περιλαμβάνεται και η παροχή πληροφοριών στους δημότες , κατοίκους και
επισκέπτες της περιοχής σε σχέση με υπηρεσίες του Δήμου. Οι σχετικές πληροφορίες
θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ν. Σμύρνης.
Ο ανάδοχος καλύπτει τα ρεπό , τις κανονικές και αναρρωτικές άδειες των ατόμων
που απασχολεί.
Με την υπογραφή της σύμβασης θα υποβάλει στα αρμόδια όργανα του Δήμου
ονομαστική κατάσταση των ατόμων που θα απασχολούνται για την προκειμένη
υπηρεσία.
Για κάθε σημείο φύλαξης θα τηρείται βιβλίο συμβάντων από το οποίο θα
ενημερώνεται η αρμόδια υπηρεσία του δήμου καθημερινά.
Το προσωπικό θα είναι σταθερό για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης και μόνο
σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα αντικαθίσταται από άλλο άτομο με τη σύμφωνη γνώμη
της αρμόδιας υπηρεσίας
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ακαταλληλότητα του απασχολούμενου προσωπικού, ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβαίνει στην αντικατάσταση του, σύμφωνα με
της υποδείξεις του Δήμου.
Για τυχόν ατυχήματα του προσωπικού του αναδόχου, αποκλειστική ευθύνη έχει ο
ανάδοχος και όχι ο Δήμος Ν. Σμύρνης .
Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης , ο ανάδοχος υποχρεούται να καλύπτει όλες
τις έκτακτες ανάγκες –αλλαγές που παρουσιάζονται , εντός του προβλεπόμενου
ωραρίου ,σε συνεννόηση με την υπηρεσία , χωρίς επιπλέον αμοιβή.
Το πρόγραμμα μπορεί να μεταβληθεί σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου. Επίσης
μπορεί να προστεθούν και παράλληλα να αφαιρεθούν χώροι φύλαξης . Σε κάθε
περίπτωση όμως και μετά από οποιαδήποτε αλλαγή, οι ώρες απασχόλησης των
εργαζομένων θα είναι ίσες με αυτές που προκύπτουν από τον πίνακα υπηρεσιών της
παρούσας μελέτης .
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