
o Τεχνική Προδιαγραφή                     

ΦΥΛΑΞΗ των Νέων Εστιών Ε.Μ.Π. (Ν.Ε.Ε.Μ.Π.) 

1. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1.1  ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Οι χώροι του κτιρίου είναι: 

 Είσοδος –τηλεφωνικό κέντρο – reception 

 Προθάλαμος εισόδου-χώρος καθιστικού 

 Γραφεία –ισογείου – Α΄ορόφου 

 Κοινόχρηστοι χώροι κυκλοφορίας των 2 ορόφων και υπογείων (διάδρομοι- 

κλιμακοστάσια- πλατύσκαλα) 

 Κλιμακοστάσια – πλατύσκαλα εξωτερικού χώρου 

 Βοηθητικοί χώροι – τουαλέτες 

Αναλυτικά οι χώροι του κτιρίου Διοίκησης σε τετραγωνικά μέτρα αναφέρονται στον 

παρακάτω πίνακα. 

ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Επιφάνειες των χώρων του κτιρίου Σύνολο 

1. Εμβαδόν εσωτερικών χώρων ισογείου ΄ 

Συμπεριλαμβανομένων όλων των κλιμακοστασίων 

329,50 Μ2 

2. Εμβαδόν εσωτερικών χώρων υπογείου Α΄& Β 

Συμπεριλαμβανομένων και των τουαλετών 

110,60 Μ2 

3. Εμβαδόν εσωτερικών χώρων Α΄ ορόφου 

Γραφείων συμπεριλαμβανομένων και τουαλετών 

217,65 Μ2 

 

1.2 ΚΤΙΡΙΑ Νο 2, 3 & 4 

Οι χώροι των κτιρίων είναι: 

 Είσοδος –προθάλαμος εισόδου 

 Υπόγειος χώρος (κλιμακοστάσιο-διάδρομο) 

 Κοινόχρηστοι χώροι κυκλοφορίας των 4 ορόφων για το κτίριο Νο 3 & 4 και των 

τριών (3) ορόφων για το κτίριο Νο 2 (διάδρομοι-κλιμακοστάσια-πλατύσκαλα) 



 Χώρος καθιστικού εκάστου ορόφου 

 Βοηθητικοί χώροι – Λεβητοστάσιο- μηχανοστάσιο 

Αναλυτικά οι χώροι των παραπάνω κτιρίων σε τετραγωνικά μέτρα αναφέρονται στους 

παρακάτω πίνακες. 

ΚΤΙΡΙΟ Νο2 

Επιφάνειες των χώρων του κτιρίου Σύνολο 

1 Εμβαδόν εσωτερικών χώρων ισογείου 115,90 Μ2 

2 Εμβαδόν εσωτερικών χώρων Α΄ορόφου 115,90 Μ2 

3 Εμβαδόν εσωτερικών χώρων Β΄ορόφου 115,90 Μ2 

ΚΤΙΡΙΟ Νο3 

Επιφάνειες των χώρων του κτιρίου Σύνολο 

1 Εμβαδόν εσωτερικών χώρων ισογείου 41,70 Μ2 

2 Εμβαδόν εσωτερικών χώρων Α΄ορόφου 115,90 Μ2 

3 Εμβαδόν εσωτερικών χώρων Β΄ορόφου 115,90 Μ2 

4 Εμβαδόν εσωτερικών χώρων Γ΄ορόφου 115,90 Μ2 

ΚΤΙΡΙΟ Νο 4 

Επιφάνειες των χώρων του κτιρίου Σύνολο 

1 Εμβαδόν εσωτερικών χώρων ισογείου 115,90 Μ2 

2 Εμβαδόν εσωτερικών χώρων Α΄ορόφου 115,90 Μ2 

3 Εμβαδόν εσωτερικών χώρων Β΄ορόφου 115,90 Μ2 

4 Εμβαδόν εσωτερικών χώρων Γ΄ορόφου 115,90 Μ2 

1.3 ΚΤΙΡΙΟ Νο 5 (A,b,c πτέρυγες ) 

Οι χώροι του κτιρίου είναι : 

 Είσοδοι –προθάλαμοι εισόδων 

 Υπόγειος χώρος (κλιμακοστάσιο-διάδρομοι) 

 Κοινόχρηστοι χώροι κυκλοφορίας των 4 ορόφων για το κτίριο πτέρυγας α,  και 
των 3 ορόφων πτέρυγας b,c  (διάδρομοι-κλιμακοστάσια-πλατύσκαλα) 

 Χώρος καθιστικού εκάστου ορόφου 

 Βοηθητικοί χώροι – Λεβητοστάσιο- μηχανοστάσιο 



Αναλυτικά οι χώροι του παραπάνω κτιρίου σε τετραγωνικά μέτρα, αναφέρονται στον 

παρακάτω πίνακα. 

ΚΤΙΡΙΟ Νο 5 (A,b,c πτέρυγες ) 

Επιφάνειες των χώρων του κτιρίου Σύνολο 

1 Εμβαδόν εσωτερικών χώρων ισογείου 212,00 Μ2 

2 Εμβαδόν εσωτερικών χώρων Α΄ορόφου 212,00 Μ2 

3 Εμβαδόν εσωτερικών χώρων Β΄ορόφου 212,00 Μ2 

4 Εμβαδόν εσωτερικών χώρων Γ΄ορόφου 135,00 Μ2 

5 Εμβαδόν εσωτερικών χώρων κλιμακοστασίου & υπογείου  237,00 Μ2 

1.4 ΚΤΙΡΙΑ 6, 7, 8, 9 και 14 

Κτίριο Νο 6α (ισόγειο, Α΄,Β΄όροφος ) 

Κτίριο Νο 6β (ισόγειο, Α΄,Β΄όροφος ) 

Κτίριο Νο 7α (ισόγειο, Α΄,Β΄όροφος ) 

Κτίριο Νο 7β (ισόγειο, Α΄,Β΄όροφος ) 

Κτίριο Νο 8α (ισόγειο, Α΄,Β΄όροφος ) 

Κτίριο Νο 8bc (ισόγειο, Α΄,Β΄όροφος ) 

Κτίριο Νο 9 (ισόγειο, Α΄,Β΄όροφος ) 

Κτίριο Νο 14 – ΦΙΛΟΞΕΝΙΩΝ -(ισόγειο και Α΄όροφος ) 

Οι χώροι των κτιρίων είναι:  

 Είσοδος–προθάλαμος εισόδου 

 Υπόγειος χώρος (κλιμακοστάσιο-διάδρομοι) 

 Κοινόχρηστοι χώροι κυκλοφορίας των ορόφων για το κτίριο (διάδρομοι-

κλιμακοστάσια-πλατύσκαλα) 

 Χώρος καθιστικού εκάστου ορόφου - κουζίνα 

 Βοηθητικοί χώροι – Λεβητοστάσιο- μηχανοστάσιο 



Αναλυτικά οι χώροι των παραπάνω κτιρίων σε τετραγωνικά μέτρα, αναφέρονται στους 

παρακάτω πίνακες.  

ΚΤΙΡΙΟ Νο 6α 

Επιφάνειες των χώρων Ισόγειο, Α΄,Β΄όροφος  Σύνολο 

1 Εμβαδόν εσωτερικών χώρων δάπεδα 454,00 Μ2 

ΚΤΙΡΙΟ Νο 6b 

Επιφάνειες των χώρων Ισόγειο, Α΄,Β΄όροφος  Σύνολο 

1 Εμβαδόν εσωτερικών χώρων δάπεδα 284,00 Μ2 

ΚΤΙΡΙΟ Νο 7α 

Επιφάνειες των χώρων Ισόγειο, Α΄,Β΄όροφος  Σύνολο 

1 Εμβαδόν εσωτερικών χώρων δάπεδα 265,00 Μ2 

ΚΤΙΡΙΟ Νο 7b 

Επιφάνειες των χώρων Ισόγειο, Α΄,Β΄όροφος  Σύνολο 

1 Εμβαδόν εσωτερικών χώρων δάπεδα 132,00 Μ2 

ΚΤΙΡΙΟ Νο 8bc 

Επιφάνειες των χώρων Ισόγειο, Α΄,Β΄όροφος  Σύνολο 

1 Εμβαδόν εσωτερικών χώρων δάπεδα 146,00 Μ2 

ΚΤΙΡΙΟ Νο 9 

Επιφάνειες των χώρων Ισόγειο, Α΄,Β΄όροφος  Σύνολο 

1 Εμβαδόν εσωτερικών χώρων δάπεδα 293,00 Μ2 

ΚΤΙΡΙΟ Νο 14 

Επιφάνειες των χώρων Ισόγειο, Α΄,Β΄όροφος  Σύνολο 

1 Εμβαδόν εσωτερικών χώρων δάπεδα 164,00 Μ2 

1.5 ΚΤΙΡΙΑ 10, 11. 12, 13 και 15 



Κτίριο Νο 10α (ισόγειο, Α΄,Β΄Γ΄όροφος ) 

Κτίριο Νο 10 b (ισόγειο, Α΄,Β΄, Γ΄όροφος ) 

Κτίριο Νο 10 c (ισόγειο, Α΄,Β΄όροφος ) 

Κτίριο Νο 11 (ισόγειο, Α΄,Β΄,Γ΄όροφος ) 

Κτίριο Νο 12 (ισόγειο, Α΄,Β΄, Γ΄όροφος ) 

Κτίριο Νο 13 (ισόγειο, Α΄,Β΄όροφος ) 

Κτίριο Νο 15 ab (ισόγειο, Α΄,Β΄όροφος ) 

Κτίριο Νο 15 c (ισόγειο και Α΄όροφος ) 

Οι χώροι των κτιρίων είναι:  

 Είσοδος –προθάλαμος εισόδου 

 Υπόγειος χώρος-κλιμακοστάσια-διάδρομοι 

 Κοινόχρηστοι χώροι κυκλοφορίας των ορόφων, διάδρομοι-κλιμακοστάσια-
πλατύσκαλα. 

 Χώρος καθιστικού εκάστου ορόφου - κουζίνα 

 Βοηθητικοί χώροι – Λεβητοστάσιο- μηχανοστάσιο 
Αναλυτικά οι χώροι των παραπάνω κτιρίων σε τετραγωνικά μέτρα, αναφέρονται στον 

παρακάτω πίνακες.  

ΚΤΙΡΙΟ Νο10α 

Επιφάνειες των χώρων Ισόγειο, Α΄,Β΄, Γ΄όροφος  Σύνολο 

1 Εμβαδόν εσωτερικών χώρων δάπεδα 236,00 Μ2 

ΚΤΙΡΙΟ Νο 10b 

Επιφάνειες των χώρων Ισόγειο, Α΄,Β΄, Γ΄όροφος  Σύνολο 

1 Εμβαδόν εσωτερικών χώρων δάπεδα 236,00 Μ2 

ΚΤΙΡΙΟ Νο 10c 

Επιφάνειες των χώρων Ισόγειο, Α΄,Β΄όροφος  Σύνολο 



1 Εμβαδόν εσωτερικών χώρων δάπεδα 184,00 Μ2 

ΚΤΙΡΙΟ Νο 11 

Επιφάνειες των χώρων Ισόγειο, Α΄,Β΄, Γ΄όροφος  Σύνολο 

1 Εμβαδόν εσωτερικών χώρων δάπεδα 460,00 Μ2 

ΚΤΙΡΙΟ Νο 12 

Επιφάνειες των χώρων Ισόγειο, Α΄,Β΄,Γ΄όροφος  Σύνολο 

1 Εμβαδόν εσωτερικών χώρων δάπεδα 460,00 Μ2 

ΚΤΙΡΙΟ Νο 13 

Επιφάνειες των χώρων Ισόγειο, Α΄,Β΄όροφος  Σύνολο 

1 Εμβαδόν εσωτερικών χώρων δάπεδα 426,00 Μ2 

ΚΤΙΡΙΟ Νο 15ab 

Επιφάνειες των χώρων Ισόγειο, Α΄,Β΄όροφος  Σύνολο 

1 Εμβαδόν εσωτερικών χώρων δάπεδα 245,00 Μ2 

ΚΤΙΡΙΟ Νο 15c 

Επιφάνειες των χώρων Ισόγειο, Α΄ όροφος  Σύνολο 

1 Εμβαδόν εσωτερικών χώρων δάπεδα 228,00 Μ2 

 

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ 

Στις εργασίες φύλαξης περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

1. Η επιτήρηση όλων των χώρων, εσωτερικά και εξωτερικά και η απομάκρυνση αυτών 

που δεν έχουν σχέση με την ΝΕΕΜΠ.     

2. Η απομάκρυνση μικροπωλητών και απαγόρευση εισόδου σε όσους θέλουν να 

διαθέσουν διαφημιστικό υλικό ή δεν έχουν σχέση με την ΝΕΕΜΠ και τους 

φιλοξενούμενους. 

3. Η απαγόρευση τοιχοκολλήσεων και του βαψίματος των τοίχων, διαδρόμων, 

πεζοδρομίων κλπ. 



4. Ο έλεγχος των ειδικών σημείων κινδύνου (λεβητοστάσιο, πυροσβεστικό, δικτύου, 

αποθήκες, ακάλυπτους χώρους , ταράτσες  κλπ.) 

5. Η ενεργοποίηση των δικτύων πυροπροαστασίας σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς 

και η άμεση κλήση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και  τις αρμόδιες Υπηρεσίες της 

μονάδας  

6. Ο χειρισμός διακοπτών και πινάκων φωτισμού χαμηλής τάσης και ύδρευσης  ανάλογα 

με τις ανάγκες και οδηγίες. 

7. Η κλήση του αρμόδιου συντηρητή των ανελκυστήρων σε περίπτωση εγκλωβισμού ή 

της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τις οδηγίες.  

8. Ο έλεγχος και παρακολούθηση κάθε περίεργου θορύβου ή συμβάντος 

9. Η συνεργασία με τους οικοτρόφους και τους εργαζόμενους  προσφέροντάς τους την 

όποια δυνατή βοήθεια τους ζητηθεί και φροντίζουν για την ασφάλειά τους από 

παρείσακτα ή κακοποιά στοιχεία. 

10. Η τήρηση τηλεφωνικού καταλόγου των απαραίτητων τηλεφώνων (Υπηρεσιών, 

Υπευθύνων, Συντηρητή κλπ) 

11. Η ενημέρωσή τους για τα εφημερεύοντα νοσοκομεία και φαρμακεία και σε περίπτωση 

που παραστεί ανάγκη, η κλήση του ΕΚΑΒ και ενημέρωση του αρμοδίου υπαλλήλου της 

μονάδας και τους φιλοξενούμενους, για παροχή βοήθειας. 

12. Ο έλεγχος κάθε διαρροής, υπερχείλισης, θραύση, κάθε  εγκατάστασης και η 

ενημέρωση άμεσα των αρμοδίων                               

13. Η τήρηση και ενημέρωση βιβλίου συμβάντων. Το βιβλίο αυτό παρέχεται από την 

μονάδα και συμπληρώνεται από τον φύλακα της Υπηρεσίας. Σ’ αυτό περιγράφονται 

όσα βρήκε και παρέλαβε ο φύλακας από τον προηγούμενο σε βάρδια φύλακα  και όσα 

προέκυψαν κατά την ώρα υπηρεσίας του (πχ. ζημιές) και τις ενέργειες στις οποίες  

προέβη  για την αντιμετώπισή τους. 

14. Το κλείδωμα και ο έλεγχος της ασφάλειας των χώρων σύμφωνα γραπτές οδηγίες.              

15.  Η ενημέρωση του αντικαταστάτη τους για την ορθή συνέχιση της φύλαξης των χώρων.  

16. Ο λεπτομερής έλεγχος των χώρων κατά την λήξη του ωραρίου εργασίας προκειμένου 

να διαπιστώνουν ότι δεν παρέμεινε σε αυτά κανένα ξένο άτομο και δεν αφέθηκαν ξένα 

αντικείμενα, που μπορεί να είναι επικίνδυνα. 

17. Ο έλεγχος και η ομαλή διέλευση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων της τροφοδοσίας και 

λοιπών αυτοκινήτων (πυροσβεστικών, ασθενοφόρων κλπ.). 

 

3.  ΓΕΝΙΚΑ 



 Ο έλεγχος της παρουσίας του προσωπικού του αναδόχου θα γίνεται από την μονάδα 

με τρόπο που θα καθοριστεί αρμοδίως.  

 Ο Ανάδοχος θα λαμβάνει με αποκλειστική του ευθύνη, όλα τα απαραίτητα μέτρα για 

την ασφαλή απασχόληση του προσωπικού του.   

 Ο Ανάδοχος θα ορίσει υπεύθυνο για τη συνεργασία, στην εκτέλεση της σύμβασης,  

με την Αναθέτουσα Αρχή.   

 

4. ΒΑΡΔΙΕΣ 

 Πρωινή βάρδια : από 07.00 έως 15.00, 3 (τρία) άτομα, 365 ημέρες το χρόνο 

 Απογευματινή βάρδια : από 15.00 έως 23.00, 3 (τρία) άτομα, 365 ημέρες το χρόνο 

 Βραδινή βάρδια : από 23.00 έως 07.00, 5 (πέντε) άτομα, 365 ημέρες το χρόνο 

 

ΦΥΛΑΞΗ της Φοιτητικής Εστίας ΕΜΠ (ΦΕΖ) 

1. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Στην συνέχεια καταγράφονται οι χώροι και οι αντίστοιχες επιφάνειες του κτιρίου της 

Φοιτητικής Εστίας Ζωγράφου ΕΜΠ (ΦΕΖ) για τους οποίους απαιτείται η φύλαξη:  

 Χώρος Εμβαδόν (m2) 

1 Ισόγειο  1709 

2  Γραφεία  154 

3  Εστιατόριο  568 

4  Ημιώροφος   135  

5 1ος όροφος   321  

6 2ος όροφος  321 

7 3ος όροφος  321  

8 4ος όροφος  321 

9 5ος όροφος  321 

10 6ος όροφος  321 

11 7ος όροφος  321 

12 8ος  όροφος  321  

13 9ος όροφος  414  

14 10ος όροφος  282 

15 Ταράτσα  972,7 



16 Εξωτερικός χώρος 5000 (περίπου) 

Σημείωση: 

 Ισόγειο: συμπεριλαμβάνονται ο χώρος εισόδου , ο χώρος που βρίσκεται το 

τηλεφωνείο – θυρωρείο, ο διάδρομος κυκλοφορίας. Στους κοινόχρηστους 

χώρους κυκλοφορίας συμπεριλαμβάνεται το  κλιμακοστάσιο, οι διάδρομοι, τα 

πλατύσκαλα και οι ανελκυστήρες των ορόφων. 

 Γραφεία:  συμπεριλαμβάνονται όλες οι αίθουσες των γραφείων .  

 Εξωτερικοί υπαίθριοι και ημιυπαίθριοι χώροι: συμπεριλαμβάνονται όλοι οι 

εξωτερικοί χώροι γύρω από το κτίριο, ο χώρος γύρω από το Εστιατόριο,  τα 

σκαλοπάτια στην πρόσοψη μέχρι την κεντρική είσοδο, ο διάδρομος 

κυκλοφορίας των αυτοκινήτων κ.λ.π. 

 Υπόγειο: συμπεριλαμβάνονται το λεβητοστάσιο και  λοιπές ηλεκτρολογικές 

εγκαταστάσεις, υποσταθμός της  ΔΕΗ. κ.λ.π.  καθώς και εξωτερική σκάλα που 

οδηγεί στο Ισόγειο.  

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ 

Στις εργασίες φύλαξης περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

 Η επιτήρηση όλων των χώρων, εσωτερικά και εξωτερικά και η απομάκρυνση αυτών που 

δεν έχουν σχέση με την ΦΕΖ.     

 Η απομάκρυνση μικροπωλητών και απαγόρευση εισόδου σε όσους θέλουν να διαθέσουν 

διαφημιστικό υλικό ή δεν έχουν σχέση με την ΦΕΖ και τους φιλοξενούμενους. 

 Η απαγόρευση τοιχοκολλήσεων και του βαψίματος των τοίχων, διαδρόμων, πεζοδρομίων 

κλπ. 

 Ο έλεγχος των ειδικών σημείων κινδύνου (λεβητοστάσιο, πυροσβεστικό, δικτύου, 

αποθήκες, ακάλυπτους χώρους , ταράτσες  κλπ.) 

 Η ενεργοποίηση των δικτύων πυροπροαστασίας σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς και 

η άμεση κλήση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και  τις αρμόδιες Υπηρεσίες της μονάδας.  

 Ο χειρισμός διακοπτών και πινάκων φωτισμού χαμηλής τάσης και ύδρευσης  ανάλογα με 

τις ανάγκες και οδηγίες. 

 Η κλήση του αρμόδιου συντηρητή των ανελκυστήρων σε περίπτωση εγκλωβισμού ή της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τις οδηγίες.  

 Ο έλεγχος και παρακολούθηση κάθε περίεργου θορύβου ή συμβάντος 

 Η συνεργασία με τους οικοτρόφους και εργαζόμενου  προσφέροντάς τους την όποια 

δυνατή βοήθεια τους ζητηθεί και φροντίζουν για την ασφάλειά τους από παρείσακτα ή 

κακοποιά στοιχεία. 



 Η τήρηση τηλεφωνικού καταλόγου των απαραίτητων τηλεφώνων (Υπηρεσιών, 

Υπευθύνων, Συντηρητή κλπ). 

 Η ενημέρωσή τους για τα εφημερεύοντα νοσοκομεία και φαρμακεία και σε περίπτωση 

που παραστεί ανάγκη, η κλήση του ΕΚΑΒ και ενημέρωση του αρμοδίου υπαλλήλου της 

μονάδας και τους φιλοξενούμενους, για παροχή βοήθειας. 

 Ο έλεγχος κάθε διαρροής, υπερχείλισης, θραύση, κάθε  εγκατάστασης και η ενημέρωση 

άμεσα των αρμοδίων.                               

 Η τήρηση και ενημέρωση βιβλίου συμβάντων. Το βιβλίο αυτό παρέχεται από την μονάδα 

και συμπληρώνεται από τον φύλακα της Υπηρεσίας. Σ’ αυτό περιγράφονται όσα βρήκε 

και παρέλαβε ο φύλακας από τον προηγούμενο σε βάρδια φύλακα και όσα προέκυψαν 

κατά την ώρα υπηρεσίας του (πχ. ζημιές) και τις ενέργειες στις οποίες  προέβη  για την 

αντιμετώπισή τους. 

 Το κλείδωμα και ο έλεγχος της ασφάλειας των χώρων σύμφωνα γραπτές οδηγίες.              

 Η ενημέρωση του αντικαταστάτη τους για την ορθή συνέχιση της φύλαξης των χώρων.  

 Ο λεπτομερής έλεγχος των χώρων κατά την λήξη του ωραρίου εργασίας προκειμένου να 

διαπιστώνουν ότι δεν παρέμεινε σε αυτά κανένα ξένο άτομο και δεν αφέθηκαν ξένα 

αντικείμενα, που μπορεί να είναι επικίνδυνα. 

 Ο έλεγχος και η ομαλή διέλευση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων της τροφοδοσίας και 

λοιπών αυτοκινήτων (πυροσβεστικών, ασθενοφόρων κλπ.). 

 

3. ΓΕΝΙΚΑ 

 Ο έλεγχος της παρουσίας του προσωπικού του αναδόχου θα γίνεται από την μονάδα 

με τρόπο που θα καθοριστεί αρμοδίως.  

 Ο Ανάδοχος θα λαμβάνει με αποκλειστική του ευθύνη, όλα τα απαραίτητα μέτρα για 

την ασφαλή απασχόληση του προσωπικού του.  

 Ο Ανάδοχος θα ορίσει υπεύθυνο για τη συνεργασία, στην εκτέλεση της σύμβασης,  

με την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

4. ΒΑΡΔΙΕΣ 

 

 Πρωινή βάρδια : από 07.00 έως 15.00, 2 (δύο) άτομα, 365 ημέρες το χρόνο 

 Απογευματινή βάρδια : από 15.00 έως 23.00, 2 (δύο) άτομα, 365 ημέρες το χρόνο 

 Βραδινή βάρδια : από 23.00 έως 07.00, 3 (τρία) άτομα, 365 ημέρες το χρόνο 

 

 



o ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Α. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 65 % 

Α.1 Μεθοδολογία Υλοποίησης της Σύμβασης 40 % 

Α.2 Διασφάλιση Ποιότητας κατά την Εκτέλεση της Σύμβασης 25 % 

Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 35 % 

Β.1 Οργάνωση, προσόντα και εμπειρία προσωπικού 15 % 

Β.2 Διαδικασίες Διοίκησης κατά την εκτέλεση της Σύμβασης 20 % 

 ΣΥΝΟΛΟ 100 % 

 Α.1 Μεθοδολογία Υλοποίησης της Σύμβασης 

Η μεθοδολογία υλοποίησης προσδιορίζεται από την ορθότητα της αντίληψης του 

προσφέροντα για το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της σύμβασης. Απαιτείται αναλυτική 

περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο προσφέρων σκοπεύει να τα προσεγγίσει. Ο 

προσφέρων θα πρέπει να περιγράψει με σαφήνεια τις επιλογές του και να παραθέσει  

τεκμηριωμένα τις μεθόδους που θα ακολουθήσει για την επιτυχή υλοποίηση της σύμβασης. 

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί: 

 Στην κατανόηση  των απαιτήσεων του αντικειμένου της σύμβασης.  

 Στην επιτυχή επισήμανση προβλημάτων κατά την υλοποίηση του αντικειμένου της 

σύμβασης και στη διαμόρφωση κατάλληλων προτάσεων για την επίλυση τους. 

 Στην επαρκή ανάλυση και εξειδίκευση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας 

της μεθοδολογίας υλοποίησης και των απαραίτητων εργαλείων υποστήριξης της 

εφαρμογής της. 

 Στον αποτελεσματικό προσδιορισμό – τεκμηρίωση των παραγόντων επιτυχίας και 

εναλλακτικούς τρόπους διασφάλισης. 

 Στην ορθολογική ανάλυση του αντικειμένου σε ενότητες εργασιών 

 Κάλυψη έκτακτων περιστατικών 

 Κάθε άλλο στοιχείο, που ο προσφέρων κρίνει σκόπιμο ότι πρέπει να παρουσιάσει ή 

να προτείνει κατά την κρίση του για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. 

 

 

 



 Α.2 Διασφάλιση Ποιότητας κατά την Εκτέλεση του Έργου 

Ο προσφέρων πρέπει να παρουσιάσει τεκμηριωμένες διαδικασίες – οδηγίες – σχεδιασμό για 

τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, για την ασφάλεια και υγιεινή 

των εργαζομένων, την εκπαίδευση, την προστασία του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης των εργασιών. Τα στοιχεία που θα παρατεθούν πρέπει να είναι συμβατά με τα 

διεθνή  συστήματα προτύπων και προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες συνθήκες της παρούσας 

σύμβασης. Εγχειρίδια, οδηγίες, διαδικασίες που είναι γενικές και μη προσαρμοσμένες στην 

παρούσα σύμβαση θα αξιολογούνται ως μη αποδεκτά. 

 Β.1  Οργάνωση, προσόντα και εμπειρία προσωπικού 

Ο προσφέρων υποβάλλει στοιχεία που παραπέμπουν : 

 Στην ποιοτική και ποσοτική σύνθεση της ομάδας στην οποία θα ανατεθεί να 

εκτελέσει το συμβατικό αντικείμενο.  

 Το πλήθος των εργαζομένων που θα απασχοληθούν 

 Την εμπειρία, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των εργαζομένων 

 Κάθε άλλο στοιχείο, που ο προσφέρων κρίνει σκόπιμο ότι πρέπει να παρουσιάσει ή 

να προτείνει κατά την κρίση του με σκοπό την εξασφάλιση της ποιότητας των 

ζητούμενων υπηρεσιών στις εγκαταστάσεις των Ν.Ε.Ε.Μ.Π. & Φ.Ε.Ε.Μ.Π.. 

 

 Β.2 Διαδικασίες Διοίκησης 

Ο προσφέρων πρέπει να παραθέσει στοιχεία σχετικά : 

 με το μοντέλο οργάνωσης της παροχής του συμβατικού αντικειμένου,  

 το οργανόγραμμα με έμφαση στην επάρκεια και σαφήνεια στην κατανομή 

αρμοδιοτήτων της ομάδας εκτέλεσης.  

 τον αποτελεσματικό τρόπο επικοινωνίας με την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση 

της σύμβασης.  

 κάθε άλλο στοιχείο, που ο προσφέρων κρίνει σκόπιμο ότι πρέπει να παρουσιάσει ή 

να προτείνει κατά την κρίση του. 

 

o ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

 Να αποδεικνύει ότι ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών κατά τις τρεις τελευταίες 

διαχειριστικές χρήσεις είναι τουλάχιστον ίσος με το 100 % του ποσού του 



προϋπολογισμού της προκηρυσσόμενης σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.. 

 Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν πρέπει να εμφανίζει φορολογικές ζημίες κατά τις τρεις 

τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

 Εκτέλεση 3 παρόμοιων συμβάσεων κατά την τελευταία τριετία (2015-2016-2017). Ως 

παρόμοιες συμβάσεις λογίζονται με αντικείμενο «Υπηρεσιών Φύλαξης Κτιριακών 

Εγκαταστάσεων», χρονικής διάρκειας αντίστοιχης με την παρούσα δίχως να 

λογίζονται πιθανές παρατάσεις και προϋπολογισμού τουλάχιστον στο 100 % της 

παρούσας πλέον Φ.Π.Α.. 

 Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης, με ημερομηνία πρώτης έναρξης εργασιών 

τουλάχιστον προ τριών (3) ετών της ημερομηνίας κατάθεσης της προσφοράς και σε συνεχή 

λειτουργία μέχρι σήμερα. 

 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο επαγγελματικής ή/και αστικής ευθύνης ύψους τουλάχιστον 

#5.000.000#€. 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για τη διαχείριση της 

ποιότητας σύμφωνα µε το διεθνές πρότυπο ISO 9001. 

 Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για την Υγιεινή και ασφάλεια 

σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο  OHSAS 18001. 

 Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα Συστήματος Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης  ISO 14001. 

 Όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά (1,2,3) πρέπει να είναι στο θεματικό πεδίο των 

Υπηρεσιών Φύλαξης Εγκαταστάσεων. 

 


