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ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΦΙΑΜΖΠ ΡΝ ΘΡΗΟΗΝ ΡΖΠ 
ΘΝΒΔΛΡΑΟΔΗΝ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΒΗΒΙΗΝΘΖΘΖΠ 

ΘΝΕΑΛΖΠ 

Α. ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ 
 

 

1. Ανηικείμενο – Πεπιγπαθή έπγος - Πποϋπολογιζμόρ 

Αμςικείμεμξ ςξσ σπϊ αμάθερη έογξσ είμαι η τϋλανη ϊλχμ ςχμ υόοχμ ςξσ μέξσ 
κςιοίξσ ςηπ Ιξβεμςαοείξσ Δημξςικήπ Βιβλιξθήκηπ Ιξζάμηπ, ρςξ Δήμξ Ιξζάμηπ, απϊ 
ποξρχπικϊ ςχμ Θδιχςικόμ Δπιυειοήρεχμ Οαοξυήπ Σπηοεριόμ Αρτάλειαπ 
(Θ.Δ.Ο.Σ.Α.), καθ’ ϊλη ςη διάοκεια ςηπ ρσμβάρεχπ πξσ θα σπξγοατεί. Ζ ρσμμεςξυή 
ρςημ παοξϋρα διαγχμιρςική διαδικαρία ρημαίμει γμόρη εκ μέοξσπ ςξσ σπξφήτιξσ 
αμαδϊυξσ ςχμ υόοχμ ςξσ μέξσ κςιοίξσ ςηπ ΙΔΒΙ. 
Ζ έμαονη παοξυήπ ςχμ εμ λϊγχ σπηοεριόμ Αρτάλειαπ θα ποαγμαςξπξιηθεί απϊ 
σπξγοατήπ ςηπ ρυεςικήπ ρϋμβαρηπ και για έμα (1) έςξπ. 
ξ εμ λϊγχ έογξ θα σλξπξιηθεί με ςη διαρτάλιρη και ςη διάθερη απϊ πλεσοάπ 
αμαδϊυξσ ςξσ καςάλληλξσ ποξρχπικξϋ αρταλείαπ με ςιπ απαιςήρειπ, ϊπχπ ασςέπ 
παοαςίθεμςαι παοακάςχ. 
 
Αμςικείμεμξ ςξσ έογξσ ςηπ παοξϋραπ, είμαι η αμάθερη ςξσ έογξσ: «Οαοξυή 
Σπηοεριόμ τϋλανηπ ςξσ κςιοίξσ ςηπ ΙΔΒΙ» επί ςηπ ξδξϋ: Δαβάκη 9, 501 32 Ιξζάμη 
για υοξμικϊ διάρςημα εμϊπ έςξσπ. 
 
Για ςη ρϋμςανη ςξσ εμδεικςικξϋ ποξωπξλξγιρμξϋ μελέςηπ, ρςξ χοιαίξ κϊρςξπ 
εογαρίαπ ρσμπεοιλαμβάμξμςαι: 

 ξι πάρηπ τϋρεχπ μϊμιμεπ απξδξυέπ ςχμ εογαζξμέμχμ (δόοα, επιδϊμαςα), 

 ξι αρταλιρςικέπ ειρτξοέπ ςξσ εογξδϊςη, 

 ςξ διξικηςικϊ κϊρςξπ σπηοεριόμ, 

 ξι κοαςήρειπ και 

 ςξ εογξλαβικϊ ϊτελξπ. 
 
Ιοιςήοιξ καςακϋοχρηπ θα είμαι η πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη 
ποξρτξοά βάρει ςιμήπ, ϊπχπ ποξρδιξοίζεςαι ρςξμ εμδεικςικϊ ποξωπξλξγιρμϊ. 
Ζ σπηοερία θα ποαγμαςξπξιηθεί ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ μ. 4412/16 (ΤΔΙ 
147/8-8-2016, ς. Α’) «Ρσμβάρειπ έογχμ, ποξμηθειόμ και Σπηοεριόμ (ποξραομξγή 
ρςιπ Ξδηγίεπ 2014/24/ΔΔ και 2014/25/ΔΔ) ϊπχπ ιρυϋξσμ», ςιπ ρυεςικέπ διαςάνειπ 
ςξσ μ. 2286/1995 και ςξσ μ. 3463/06 «Ιϋοχρη Ιόδικα Δήμχμ και Ιξιμξςήςχμ». 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΓΑΠΑΝΖ:                      

19.958,30  €  

Φ.Π.Α. 24%:  4 .789,99  €  

ΤΝΟΛΟ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΖ 
ΠΙΣΩΖ  

24.748,29  €  

(CPV): 79713000-5 «Τπηπεζίερ  Φύλαξηρ»  
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Ξ εμδεικςικϊπ ποξωπξλξγιρμϊπ για ςιπ παοαπάμχ εογαρίεπ αμέουεςαι ρςξ πξρϊ ςχμ 
24.748,29€ ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ΤΟΑ 24%, και θα υοημαςξδξςηθεί απϊ πϊοξσπ 
ςηπ ΙΔΒΙ. Ζ εμ λϊγχ δαπάμη θα γίμει ρε βάοξπ ςξσ κχδικξϋ ΙΑ 02.10.6117.0013 
και είμαι εγγεγοαμμέμη ρςξμ ποξωπξλξγιρμϊ ςηπ ΙΔΒΙ έςξσπ  2019. 
 
Ζ παοευϊμεμη σπηοερία καςαςάρρεςαι ρςξμ ακϊλξσθξ κχδικϊ Ιξιμξϋ Κενιλξγίξσ 
δημξρίχμ ρσμβάρεχμ (CPV): 79713000-5. 

2. Γιαηάξειρ 

Ζ εκςέλερη ςηπ εογαρίαπ διέπεςαι απϊ ςιπ διαςάνειπ: 
1. ςξσ μ. 4412/16 (ΤΔΙ 147 Α΄ 08.08.2016) «Δημϊριεπ Ρσμβάρειπ Έογχμ, 

Οοξμηθειόμ και Σπηοεριόμ (ποξραομξγή ρςιπ Ξδηγίεπ 2014/24/ΔΔ και 
2014/25/ΔΔ)». 

2. ςξσ άοθ. 68 ςξσ μ. 3863/10 (ΤΔΙ 115 Α΄ 15.07.2010) «Μέξ Αρταλιρςικϊ 
Ρϋρςημα και ρσματείπ διαςάνειπ, οσθμίρειπ ρςιπ εογαριακέπ ρυέρειπ», ϊπχπ 
ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει. 

3. ςξσ μ. 3852/2010 (ΤΔΙ 87 Α΄ 07.06.2010) «Μέα Αουιςεκςξμική ςηπ 
Ασςξδιξίκηρηπ και ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ - Οοϊγοαμμα Ιαλλικοάςηπ». 

4. ςξσ μ. 3463/2006 «Δημξςικϊπ και Ιξιμξςικϊπ Ιόδικαπ» (ΤΔΙ 114 Α΄ 08.06.2006) 
και ιδιαίςεοα  ςξσ άοθοξσ 209 ςξσ μ. 3463/2006. 

5. ςηπ αοιθμ. 31262/16.11.2006 εγκσκλίξσ ςξσ Σπ. Απαρυϊληρηπ και Ιξιμχμικήπ 
Οοξρςαρίαπ ρυεςικά με ςιπ ρσμβάρειπ ςξσ Δημξρίξσ με εςαιοείεπ Security και 
Ρσμεογεία Ιαθαοιϊςηςαπ. 

6. ξ αοιθμ. 1050/19.02.2019 έγγοατξ ςηπ Γεμ. Δ/μρηπ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ 
(ΑΔΑ: ΩΕ0ΑΞΝΒ-ΡΠ0) «Διεσκοιμήρειπ χπ ποξπ ςιπ ρσμέπειεπ ςηπ 
αμαποξραομξγήπ ςξσ καςόςαςξσ μιρθξϋ και ςξσ καςόςαςξσ ημεοξμιρθίξσ ρε εμ 
ενελίνει διαδικαρίεπ αμάθερηπ και εκςέλερηπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ παοξυήπ 
σπηοεριόμ καθαοιϊςηςαπ ή/και τϋλανηπ». 

 
3. ξ έογξ ςξσ ξπξίξσ ξι ευμικέπ ποξδιαγοατέπ παοαςίθεμςαι ρςξ παοϊμ 
παοάοςημα αμαλϋεςαι χπ ενήπ: 
 

Πίνακαρ 1: Δνδεικηικόρ πποϋπολογιζμόρ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛ/ΜΟ 

ΥΩΡΙ ΑΝΑΛ ΦΠΑ 
(€) 

ΦΠΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛ/ΜΟ 
ΜΔ ΦΠΑ 24% (€) 

Παξνρή ππεξεζηώλ Φύιαμεο 
ηνπ θηηξίνπ ηεο ΚΓΒΚ 
(απνγεπκαηηλή βάξδηα) 

12 ΜΖΝΔ 
(365 κέξεο) 

19.958,30 4.789,99 24.748,29 

ύλδεζε κε ην θέληξν ιήςεο 
ζεκάησλ θαη 24σξε 
παξαθνινύζεζε  

12 ΜΖΝΔ 
(365 κέξεο) 

Δπνρνύκελε πεξηπνιία 
(επαγγεικαηηθό όρεκα θαη 
θύιαθαο) ηνπιάρηζηνλ κία θνξά, 
θαηά ηηο ώξεο 22:00 – 06:00  

12 ΜΖΝΔ 
(365 κέξεο) 

Άκεζε επέκβαζε   
(κε θάζε ελεξγνπνίεζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ)  

12 ΜΖΝΔ 
(365 κέξεο) 

 
Οοξρτξοέπ σπξβάλλξμςαι για ςξ ρϋμξλξ ςχμ σπηοεριόμ. Ζ εκςιμόμεμη ανία ςηπ 
ρϋμβαρηπ αμέουεςαι ρςξ πξρϊ ςχμ 24.748,29 € ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ΤΟΑ 24 %. Ζ 
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διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ ξοίζεςαι απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ και για 12 μήμεπ. Λπξοεί 
ϊμχπ μα παοαςαθεί η υοξμική ςηπ διάοκεια για ϊρξ κοίμει αμαγκαίξ ή ρκϊπιμξ η 
Αμαθέςξσρα Αουή, όρςε μα ρσμευιρςεί αποϊρκξπςα η λειςξσογία ςχμ σπηοεριόμ 
ςηπ ΙΔΒΙ ή και μέυοι ςημ διεμέογεια ςξσ επϊμεμξσ διαγχμιρμξϋ και πάμςχπ ϊυι 
πέοα ςξσ ςοιμήμξσ. 

Β. ΤΠΗΡΔΙΔ ΦΤΛΑΞΗ ΚΣΙΡΙΟΤ ΚΓΒΚ 

1. Γενικά ζηοισεία 

Ζ παοευϊμεμη σπηοερία ατξοά ρςη τϋλανη ϊλχμ ςχμ υόοχμ ςξσ μέξσ κςιοίξσ ςηπ 
ΙΔΒΙ επί ςηπ ξδξϋ Δαβάκη 9, 501 32 Ιξζάμη για έμα έςξπ. 
 
Ζ γεμική τϋλανη ςχμ υόοχμ ςξσ μέξσ κςιοίξσ ςηπ ΙΔΒΙ πεοιλαμβάμει: 

 η τϋλανη ςχμ ενχςεοικόμ και ερχςεοικόμ υόοχμ και ςχμ εγκαςαρςάρεχμ ςηπ 
ΙΔΒΙ απϊ εμέογειεπ πξσ εμδευξμέμχπ μα διαςαοάνξσμ ςημ ακεοαιϊςηςα ςξσ 
κςιοίξσ, με τσρική παοξσρία τϋλακα ρςξ υόοξ ςηπ ΙΔΒΙ , κάθε μέοα ςξσ έςξσπ 
(365 μέοεπ), απϊ ςιπ 14:00 χπ 22:00 με δσμαςϊςηςα επξπςείαπ ςηπ τϋλανηπ απϊ 
24χοξ Ιεμςοικϊ Ρςαθμϊ, είςε ιδιξκςηρίαπ ςηπ εςαιοίαπ είςε ρσμεογαζϊμεμξσ. 

 Ρϋμδερη ςχμ σπαουϊμςχμ ρσρςημάςχμ ςηπ ΙΔΒΙ (ρσμαγεομϊπ, κλειρςϊ 
κϋκλχμα ςηλεϊοαρήπ και πσοαρτάλειαπ) ρςξμ κεμςοικϊ ρςαθμϊ ςηπ εςαιοίαπ 
τϋλανηπ και 24χοη παοακξλξϋθηρη. 

 Σπηοερία βιμςεξεπαλήθεσρήπ ςχμ ρσμαγεομόμ. 

 Σπηοερία άμερηπ επέμβαρηπ (με κάθε εμεογξπξίηρη ςξσ ρσρςήμαςξπ 
ρσμαγεομξϋ και ρε κάθε πεοίπςχρη απξσρίαπ ρήμαςξπ τσρικήπ παοξσρίαπ ςξσ 
τϋλακα), με ςη υοήρη επαγγελμαςικξϋ ξυήμαςξπ και τϋλακα, καςά ςη 
μσυςεοιμή βάοδια ( 22:00 – 06:00). 

 Σπηοερία 24χοηπ ποόςηπ τοξμςίδαπ, με αμςαπϊκοιρη ςηπ Αμαδϊυξσ ρε κάθε 
κλίρη – αίςημα απϊ ςξ υόοξ ςηπ ΙΔΒΙ εμςϊπ 45 λεπςόμ, με ςη υοήρη 
επαγγελμαςικξϋ ξυήμαςξπ και τϋλακα. 

 ξμ έλεγυξ νέμχμ αςϊμχμ ρςξ υόοξ, ϊςαμ ασςϊ κοίμεςαι απαοαίςηςξ. 

 Δπιςήοηρη και ενχςεοικόμ υόοχμ ςξσ κςιοίξσ και ςξσ αμέρχπ πεοιβάλλξμςξπ 
υόοξσ. 

 ξμ εμςξπιρμϊ σπϊπςχμ αςϊμχμ, πεοιτεοϊμεμχμ ενχςεοικόπ και ρςξμ αμέρχπ 
πεοιβάλλξμςα υόοξ. 

 Δπέμβαρη ρε πεοίπςχρη παοαβίαρηπ ςηπ αρτάλειαπ ή αποϊξπςξσ ποξβλήμαςξπ 
με άμερη εμημέοχρη ςχμ αομξδίχμ αουόμ (Αρςσμξμία, Οσοξρβερςική, ΔΙΑΒ). 
Ηα εμημεοόμεςαι ξ καςά πεοίπςχρη επιβλέπχμ σπάλληλξπ ςηπ Δςαιοείαπ. 

 Δπιςήοηρη με πεοιπξλίεπ, πεοιμεςοικά ςξσ κςιοίξσ. 
 
Ξ Αμάδξυξπ εσθϋμεςαι για ςημ επξπςεία ςξσ ποξρχπικξϋ ςξσ. Ζ επξπςεία θα 
αρκείςαι απϊ ςξ μϊμιμξ ή διξοιρμέμξ εκποϊρχπϊ ςξσ, ειδικεσμέμξ και έμπειοξ 
ρςέλευξπ. Δπιποϊρθεςα, ξ επϊπςηπ θα ποέπει εάμ ή ϊςαμ ςξσ ζηςηθεί, μα διαθέςει 
υοϊμξ για διαβξσλεϋρειπ και ρσμεμμξήρειπ με ςξ Δ.Ρ., ςξμ Οοϊεδοξ ςξσ ή ςξμ 
ποξψρςάμεμξ ςηπ ΙΔΒΙ, για θέμαςα πξσ ςσυϊμ αμακϋφξσμ ρςημ ποάνη, θέμαςα 
αμξιβαίαπ εμημέοχρηπ και παοαλαβή εγγοάτχμ αματξοόμ, ϊπξσ και αμ ασςέπ 
απαιςηθξϋμ. Ξ επϊπςηπ δεμ πεοιλαμβάμεςαι ρςα ζηςξϋμεμα απϊ ςημ παοξϋρα 
διακήοσνη άςξμα. 
Ξ Αμάδξυξπ θα ςηοεί βιβλίξ ρσμβάμςχμ ϊπξσ θα καςαυχοξϋμςαι αμά πάρα ρςιγμή, 
ϊλα ςα ρσμβάμςα ρυεςικά με ςη τϋλανη. Σπξυοεξϋςαι δε, ρςξ ςέλξπ κάθε μήμα μα 
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σπξβάλλει έκθερη ρςη διξίκηρη ςηπ Δξμήπ, ρςημ ξπξία θα πεοιγοάτξμςαι ςα 
ποξβλήμαςα πξσ παοξσριάρςηκαμ και θα ποξςείμξμςαι λϋρειπ για ςημ αμςιμεςόπιρή 
ςξσπ. 
Ζ απαίςηρη ρε ποξρχπικϊ και βάοδιεπ παοαςίθεςαι χπ ενήπ: 

Πίνακαρ 2: Απιθμόρ απαιηούμενος πποζωπικού και βάπδιερ 

ΚΣΙΡΙΟ - ΟΓΟ 
ΠΡΩΙΝΖ ΒΑΡΓΙΑ 

06.00-14.00 / ΑΣΟΜΑ 
ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΖ ΒΑΡΓΙΑ 

14.00 – 22.00 / ΑΣΟΜΑ 
ΒΡΑΓΙΝΖ ΒΑΡΓΙΑ 

22.00 – 06.00 / ΑΣΟΜΑ 

Γαβάθε 9, 501 32 
Κνδάλε 

0 1 (365 κέξεο) 0 

 
Ρσγκεκοιμέμα, έμα άςξμξ ςημ απξγεσμαςιμή βάοδια θα επιτξοςιρςεί με ςιπ ςακςικέπ 
και έκςακςεπ πεοιπξλίεπ και με ςη τϋλανη ςχμ υόοχμ ςηπ ΙΔΒΙ για έμα έςξπ καςά 
ςιπ εογάριμεπ ημέοεπ και ςιπ επίρημεπ αογίεπ. Ζ άρκηρη ςχμ καθηκϊμςχμ ςξσ 
ποξρχπικξϋ αρταλείαπ θα ακξλξσθεί ςιπ διαδικαρίεπ αρτάλειαπ (ποϊγοαμμα 
πεοιπξλιόμ, ςήοηρη βιβλίξσ ρσμβάμςχμ, απξμάκοσμρη νέμχμ αςϊμχμ, διαυείοιρη 
πεοιρςαςικόμ έκςακςηπ αμάγκηπ κ.λπ.), ϊπχπ θα ξοιρςξϋμ λεπςξμεοόπ απϊ ςη 
Διξίκηρη ςηπ ΙΔΒΙ ρε ρσμεογαρία με ςξμ Αμάδξυξ. 
α ποξρϊμςα ςξσ ποξρχπικξϋ Αρτάλειαπ ςχμ Θ.Δ.Ο.Σ.Α., ςξ ξπξίξ εκςελεί 8χοη 
σπηοερία ςξ 24χοξ, ξοίζεςαι χπ ενήπ: 
 

 Έλλημεπ πξλίςεπ ή αλλξδαπξί πξλίςεπ πξσ διαμέμξσμ μϊμιμα ρςη υόοα και 
διαθέςξσμ άδεια εογαρίαπ, ετϊρξμ απαιςείςαι, ηλικίαπ άμχ ςχμ 25 εςόμ, με 
βαρικέπ γμόρειπ ςηπ αγγλικήπ, όρςε μα είμαι δσμαςή η καθημεοιμή επικξιμχμία 
με ςξσπ υοήρςεπ, επιρκέπςεπ και γεμικά ςξσπ πξλίςεπ ςξσ Δήμξσ. 

1. Γενικό πλαίζιο Λειηοςπγίαρ ηηρ ΚΓΒΚ 

ξ Μξμικϊ Οοϊρχπξ Δημξρίξσ Δικαίξσ «Ιξβεμςάοειξπ Δημξςική Βιβλιξθήκη 
Ιξζάμηπ» ςξσ Δήμξσ Ιξζάμηπ ρσρςάθηκε ςξ 1986 και ακξλξϋθχπ παοέμειμε χπ 
ασςξςελέπ ΜΟΔΔ ςξ 2011 «λϊγχ ςηπ δοαρςηοιϊςηςάπ ςηπ απϊ πλεσοάπ εσοϋςεοηπ 
αμαγμόοιρηπ, ενειδικεσμέμξσ αμςικειμέμξσ, μακοξυοϊμιαπ απϊδξρηπ έογξσ και 
γεμικϊςεοηπ καςανίχρηπ ςηπ ποξρτξοάπ ςηπ» με εμβέλεια πξσ σπεοβαίμει ςα ςξπικά 
ϊοια». ξμίζεςαι ϊςι, ρϋμτχμα με ςη μξμξθερία, ξι αμχςέοχ ποξωπξθέρειπ ποέπει 
μα πληοξϋμςαι ρχοεσςικά για μα διαςηοηθεί έμα ΜΟΔΔ χπ ασςξςελέπ, ρςξιυείξ πξσ 
καςαδεικμϋει ςημ αμαγμόοιρη ςηπ ρημαμςικϊςηςαπ ςη Βιβλιξθήκηπ και ρε θερμικϊ 
επίπεδξ λειςξσογίαπ. 
Ζ Ι.Δ.Β.Ι., ρσγκεμςοόμει και διαςηοεί έγγοατα, υειοϊγοατα, βιβλία και κάθε άλλξ 
σλικϊ, ςα ξπξία διαθέςει για μελέςη ρςα μέλη ςηπ και ρςξ εσοϋςεοξ κξιμϊ, 
ρσμβάλλξμςαπ έςρι ρςημ αμάπςσνη ςηπ πμεσμαςικήπ και πξλιςιρςικήπ 
δοαρςηοιϊςηςαπ ςξσ ςϊπξσ 
ξ μέξ κςιοιακϊ ρσγκοϊςημα ςηπ Δημξςικήπ Βιβλιξθήκηπ και ςξσ Λξσρείξσ 
Βιβλιξθήκηπ Ιξζάμηπ δίμει ρςέγη ςϊρξ ρςα παλαίςσπα «Λεςά ςα Τσρικά» και «Οεοί 
ζόχμ ιρςξοίαπ» ςξσ Αοιρςξςέλη (εκςϋπχρη 1497), ρςη «Υάοςα ςξσ Πήγα» 
(εκςϋπχρη 1796-97), ρςξμ Οαγκϊρμιξ υάοςη ςξσ Άμθιμξσ Γαζή (1800), ρςημ ποόςη 
ελλημική ετημεοίδα ςχμ αδελτόμ Λαοκίδχμ Οξϋλιξσ («Δτημεοίπ» 1790-1797) ϊρξ 
και ρε 120.000 υειοϊγοατα, κόδικεπ, υάοςεπ, τσλλάδια και βιβλία, μέυοι και ρςξ 
«Αρςεοίν και Ιλεξπάςοα» ςχμ Πεμέ Γκξριμί και Αλμπέο Ξσμςεοζϊ, ενηγεί ρςξ κξιμϊ 
ελλημικϊ και νέμξ, γιαςί και πόπ ϊλξπ ασςϊπ ξ πξλιςιρςικϊπ πλξϋςξπ 
ρσγκεμςοόθηκε ρςημ πϊλη ςηπ Ιξζάμηπ ςχμ ςελεσςαίχμ ςοιόμ αιόμχμ, 
καθιρςόμςαπ ςημ έμα απϊ ςα βαρικά ιρςξοικά κέμςοα αμάπςσνηπ ςξσ Δλλημικξϋ 
Διατχςιρμξϋ, δείυμει πξϋ μπξοεί μα ποξρβλέπει η κξιμχμία ςηπ Ιξζάμηπ και κάθε 
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ελλημικήπ πϊληπ, για ςημ μεςενέλινή ςηπ απϊ ιρςξοικϊ κέμςοξ ςξσ ελλημικξϋ 
διατχςιρμξϋ ρςα Βαλκάμια ρε μελλξμςική ιρϊςιμη πϊλη ςηπ Δμχμέμηπ Δσοόπηπ. 
Ζ αουιςεκςξμική λϋρη εμςάρρει ςξ κςίρμα με τσρικϊ ςοϊπξ ρςξμ αρςικϊ ιρςϊ, 
διαςηοεί ςημ αμαγμχοιριμϊςηςα ςηπ στιρςάμεμηπ ξγκξπλαρίαπ ςξσ ιδιϊμξοτξσ 
ξικξδξμικξϋ ςεςοαγόμξσ, εμιρυϋξμςαπ ςημ ξικειξπξίηρη, καθιρςά ξοαςή ςη 
διάκοιρη ϊρξ και ςημ αλληλξδιείρδσρη ςχμ ςοιόμ βαρικόμ λειςξσογικόμ πεοιξυόμ, 
εμιρυϋει ςημ λειςξσογική απξςελερμαςικϊςηςα ςηπ κάθε πεοιξυήπ με ςημ 
ρσμπληοχμαςική λειςξσογία ςηπ άλληπ, διεσκξλϋμει, με ςα παοαπάμχ, ςημ 
ξικξμξμία ρςη λειςξσογία, άοα και ςη βιχριμϊςηςα ςξσ ρσγκοξςήμαςξπ, εμό με ςιπ 
επιλξγέπ ρυημάςχμ, υοχμάςχμ, στόμ ρςη ρυέρη και αμςιπαοάθερη ερχςεοικόμ και 
ενχςεοικόμ υόοχμ, ακξσμπάει ρςξ υθεπ και κξιςάζει ςξ αϋοιξ. 
Ρςξ μέξ ςηπ κςίοιξ θα λειςξσογεί χπ ςσπική δημξςική βιβλιξθήκη, με αμαγμχρςήοιξ, 
δαμειρςικϊ ςμήμα, παιδικϊ ςμήμα, ειδικξϋπ υόοξσπ για μελεςηςέπ και εοεσμηςέπ 
καθόπ και με εογαρςήοιξ ρσμςήοηρηπ βιβλίχμ και παλαιςϋπχμ. 

3. Υώποι θύλαξηρ 

ξ μέξ κςίοιξ ςηπ ΙΔΒΙ πεοιλαμβάμει ςξσπ ενήπ ερχςεοικξϋπ και ενχςεοικξϋπ 
υόοξσπ: 

Πίνακαρ 3: Υώποι κηιπίος θύλαξηρ 

Α/Α ΚΣΙΡΙΟ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ (Σ.Μ.) ΥΩΡΟΙ 

1 Νέν θηίξην ΚΓΒΚ 
Γαβάθε 9, 501 32 
Κνδάλε 

Β Τπόγειο, 

1.680 ηκ 

Πεξηιακβάλνληαη νη ρώξνη: 

 Πάξθηλγθ, δηάδξνκνη 
θπθινθνξίαο, ξάκπεο 
εηζόδνπ/εμόδνπ γθαξάδ, 
απνζήθεο 

 Μεραλνζηάζην, ιεβεηνζηάζην, 
Ζ/Ε, Μ/-Μ/Σ, ππνζηαζκόο ΓΔΖ 
θαζώο θαη θνηλόρξεζηνη ρώξνη 

2 Νέν θηίξην ΚΓΒΚ 
Γαβάθε 9, 501 32 
Κνδάλε 

Α Τπόγειο, 

1.150 ηκ 

Πεξηιακβάλνληαη νη ρώξνη: 

 Γξαθεία, βηβιηνζηάζηα ηζηνξηθήο 
ζπιινγήο, ζπληεξεηήξην, 
θνηλόρξεζηνη ρώξνη, απνζήθεο 

 Μedia lab, παηδηθή βηβιηνζήθε, 
WC παηδηθήο βηβιηνζήθεο θαη 
θνπδίλα  

 Controlroom 

 Υώξνο πεξηνδηθώλ εθζέζεσλ κε 
ηα γξαθεία θαη ηηο ηνπαιέηεο 

 Γηάδξνκνη θαη πιατλά 
θιηκαθνζηάζηα 

3 Νέν θηίξην ΚΓΒΚ 
Γαβάθε 9, 501 32 
Κνδάλε 

Ιζόγειο, 

1.570 ηκ 

Πεξηιακβάλνληαη νη ρώξνη: 

 θνπαγηέ, δαλεηζηηθό ηκήκα, 
γξαθεία, ηνπαιέηεο θαζώο θαη νη 
θνηλόρξεζηνη ρώξνη θαη ην 
θεληξηθό θιηκαθνζηάζην 

 Βνεζεηηθά θιηκαθνζηάζηα, 
δηάδξνκνη, εκηππαίζξηνη, θεληξηθή 
είζνδνο θηηξίνπ, δαλεηζηηθό ηκήκα 
αλειθπζηήξεο, WC 

 Αίζνπζεο ζπλεδξηάζεσλ 
/εθδειώζεσλ (ακθηζέαηξν κε 
δσκάηην ερνιήπηε θαη αίζνπζα 
ζεκηλαξίσλ) 
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4 Νέν θηίξην ΚΓΒΚ 
Γαβάθε 9, 501 32 
Κνδάλε 

1ορ όποθορ, 

850 ηκ 

(αλαγλσζηήξην θαη 

παηάξη) 

Πεξηιακβάλνληαη νη ρώξνη: 

 Αλαγλσζηήξην θαη παηάξη 
αλαγλσζηεξίνπ, θεληξηθό 
θιηκαθνζηάζην, δηάδξνκνη, 
εκηππαίζξηνη 

 Γεπηεξεύνλ θιηκαθνζηάζην 

5 Νέν θηίξην ΚΓΒΚ 
Γαβάθε 9, 501 32 
Κνδάλε 

Λοιποί εζωηεπικοί 

και εξωηεπικοί 

σώποι 

 Λνηπνί θνηλόρξεζηνη ρώξνη 
εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί όινπ 
ηνπ θηηξίνπ 

 Πεξηβάιισλ ρώξνο 

 Καζαξηόηεηα ηνπ θήπνπ, 
εθηππσηηθώλ κεραλώλ θαη 
πεξηπνίεζε θήπνπ (θνύξεκα 
γθαδόλ) 

4. Ωπάπιο θύλαξηρ 

Ζ τϋλανη ςξσ κςιοίξσ ςηπ ΙΔΒΙ θα παοέυεςαι ρε 7ήμεοη παοξσρία και αμαλϋεςαι χπ 
ενήπ: 
 

Πίνακαρ 4: Ωπάπιο θύλαξηρ 

ΚΣΙΡΙΟ - ΟΓΟ 
ΠΡΩΙΝΖ ΒΑΡΓΙΑ 

06.00-14.00 / ΑΣΟΜΑ 
ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΖ ΒΑΡΓΙΑ 

14.00 – 22.00 / ΑΣΟΜΑ 
ΒΡΑΓΙΝΖ ΒΑΡΓΙΑ 

22.00 – 06.00 / ΑΣΟΜΑ 

Γαβάθε 9, 501 32 
Κνδάλε 

0 1 (365 κέξεο) 0 

    

5. Γιάπκεια ζύμβαζηρ 

Ζ ρϋμβαρη θα έυει ιρυϋ απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ και για 12 μήμεπ. Λπξοεί ϊμχπ μα 
παοαςαθεί η υοξμική ςηπ διάοκεια για ϊρξ κοίμει αμαγκαίξ ή ρκϊπιμξ η ΙΔΒΙ, όρςε 
μα ρσμευιρςεί αποϊρκξπςα η λειςξσογία ςχμ σπηοεριόμ ςηπ ΙΔΒΙ ή και μέυοι ςημ 
διεμέογεια ςξσ επϊμεμξσ διαγχμιρμξϋ και πάμςχπ ϊυι πέοα ςξσ ςοιμήμξσ. 

5. Δνδεικηικόρ πποϋπολογιζμόρ 

Πίνακαρ 5: Δνδεικηικόρ πποϋπολογιζμόρ ςπηπεζιών θύλαξηρ ΚΓΒΚ 

ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΙΩΝ ΦΤΛΑΞΖ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ 

A/A ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛ/ΜΟ 

ΥΩΡΙ ΑΝΑΛ ΦΠΑ 
(€) 

ΦΠΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛ/Μ
Ο ΜΔ ΦΠΑ 

24% (€) 

1. 
Παξνρή ππεξεζηώλ Φύιαμεο ηνπ 
θηηξίνπ ηεο ΚΓΒΚ (απνγεπκαηηλή 
βάξδηα) 

12 ΜΖΝΔ 
(365 κέξεο) 

19.958,30 4.789,99 24.748,29 

2. 
ύλδεζε κε ην θέληξν ιήςεο 
ζεκάησλ θαη 24σξε παξαθνινύζεζε  

12 ΜΖΝΔ (365 
κέξεο) 

3. 

Δπνρνύκελε πεξηπνιία 
(επαγγεικαηηθό όρεκα θαη θύιαθαο) 
ηνπιάρηζηνλ κία θνξά, θαηά ηηο ώξεο 
22:00 – 06:00  

12 ΜΖΝΔ 
(365 κέξεο) 

4. 
Άκεζε επέκβαζε   
(κε θάζε ελεξγνπνίεζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ)  

12 ΜΖΝΔ (365 
κέξεο) 
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6. Διδικοί Όποι – Τποσπεώζειρ Αναδόσος 

Ξι παοακάςχ ϊοξι θα ποέπει μα δερμεϋξσμ ςξμ σπξφήτιξ αμάδξυξ και μα 
απξδεικμϋξμςαι μέρα απϊ ςημ ςευμική ςξσ ποξρτξοά: 

 ξ ποξρχπικϊ αρταλείαπ σπξυοεξϋςαι μα λάβει εκπαίδεσρη για ςξμ καςάλληλξ 
υειοιρμϊ ςχμ στιρςάμεμχμ ρσρςημάςχμ αρταλείαπ ςηπ ΙΔΒΙ (ρσρςήμαςα 
κλειρςξϋ κσκλόμαςξπ ςηλεϊοαρηπ, πσοαμίυμεσρηπ και πσοαρτάλειαπ κ.ά.), 
ρϋμτχμα με ςιπ απαιςήρειπ υοήρηπ ασςόμ καθόπ και με ςιπ αλλαγέπ πξσ 
εμδευξμέμχπ ποξκϋφξσμ ρςξμ σπάουξμςα ενξπλιρμϊ μέυοι ςη λήνη ςηπ 
ρϋμβαρηπ. 

 ξ ποξρχπικϊ ασςϊ θα απαρυξλείςαι με ςη τϋλανη και ςη διαυείοιρη θεμάςχμ 
αρταλείαπ ςχμ υόοχμ ςηπ ΙΔΒΙ. 

 Ξ/Ξι εογαζϊμεμξπ/-ξι πξσ θα απαρυξληθξϋμ θα ποέπει μα είμαι άςξμα έμπιρςα, 
ευέμσθα, έμςιμα, επιλεγμέμα με ασρςηοά κοιςήοια και με πιρςξπξιημέμη ρυεςική 
εκπαίδεσρη. 

 Ιοίμεςαι αμαγκαίξ ςξ ποξρχπικϊ μα παοαμέμει ρςαθεοϊ και μα μη γίμξμςαι 
αλλαγέπ ρςα ποϊρχπα, με εναίοερη αιςιξλξγημέμεπ αλλαγέπ αςϊμχμ για 
ρξβαοξϋπ λϊγξσπ. 

 Μα εκπληοόμει ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ απέμαμςι ρςξ Δημϊριξ, ρςξσπ 
αρταλιρςικξϋπ τξοείπ και ποξπ κάθε ςοίςξ και μα έυει ςημ απξκλειρςική αρςική 
και πξιμική εσθϋμη για κάθε ςσυϊμ αςϋυημα ρε βάοξπ ςξσ ποξρχπικξϋ ςξσ. 

 Ζ αμαθέςξσρα αουή απαλλάρρεςαι απϊ κάθε εσθϋμη και σπξυοέχρη για 
απξζημίχρη απϊ ςσυϊμ αςϋυημα και δεμ τέοει καμία σπξυοέχρη καςαβξλήπ 
απξζημίχρηπ για ςσυϊμ σπεοχοιακή απαρυϊληρη ςξσ απαρυξλξϋμεμξσ 
ποξρχπικξϋ ςξσ αμαδϊυξσ. 

 Ξ Αμάδξυξπ θα είμαι σπεϋθσμξπ μα διαθέςει ςξμ ποξβλεπϊμεμξ αοιθμϊ 
ποξρχπικξϋ, για ςημ πλήοη κάλσφη ςχμ αμαγκόμ ςηπ ΙΔΒΙ, ϊπχπ 
πεοιγοάτξμςαι ρςξμ Οίμακα 2, για ϊλεπ ςιπ ημέοεπ ςξσ έςξσπ 
ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ Ισοιακόμ και επίρημχμ αογιόμ. 

 Μα μεοιμμά όρςε μα απξτεσυθεί η πεοίπςχρη κεμξϋ ρε βάοδια, ςξ ξπξίξ θα 
ποέπει μα αμαπληοόμει αμελληςί ακϊμη και ρε πεοίπςχρη απεογίαπ ςξσ 
ποξρχπικξϋ. Ζ αμςικαςάρςαρη/αμαπλήοχρη ςξσ ποξρχπικξϋ γίμεςαι με ςη 
ρϋμτχμη γμόμη ςηπ διξίκηρηπ ςηπ ΙΔΒΙ και με έγγοατη εμημέοχρη ποξπ ασςή. 

 Ξ Αμάδξυξπ ξτείλει μα αμςικαςαρςήρει εμςϊπ είκξρι ςερράοχμ χοόμ (24) ςξμ 
τϋλακα ή ςξσπ τϋλακεπ πξσ εκςελξϋμ πλημμελόπ ςα καθήκξμςά ςξσπ, καςϊπιμ 
αιςιξλξγημέμξσ αιςήμαςξπ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. 

 Μα ποξβεί ρε άμερη αμςικαςάρςαρη ποξρχπικξϋ, ρςιπ πεοιπςόρειπ διάποανηπ 
πξιμικόμ αδικημάςχμ ακϊμα και για ςιπ πεοιπςόρειπ ςχμ σπϊ διεοεϋμηρη 
καςαγγελιόμ. Ρςιπ πεοιπςόρειπ ασςέπ, πέοαμ ςηπ ποξβλεπξμέμηπ αρςικήπ 
εσθϋμηπ ςξσ σπαλλήλξσ ςηπ εςαιοείαπ χπ τσρικξϋ ποξρόπξσ, ποξβλέπεςαι και 
η αρςική εσθϋμη ςηπ Θ.Δ.Ο.Σ.Α. 

 Ζ αμςικαςάρςαρη ςξσ ποξρχπικξϋ θα ποέπει μα γίμεςαι απϊ σπαλλήλξσπ, ξι 
ξπξίξι ϊυι μϊμξ διαθέςξσμ άδεια άρκηρηπ επαγγέλμαςξπ, αλλά διαθέςξσμ 
ςξσλάυιρςξμ ςιπ ίδιεπ γμόρειπ και ποξρϊμςα με ςξσπ σπαλλήλξσπ πξσ 
αμςικαθιρςξϋμ. 

 Μα διαθέςει ιδιϊκςηςξ ή συμεργαζόμεμο 24όοξ κέμςοξ λήφηπ ρημάςχμ / 
επιυειοηριακϊ κέμςοξ και μα ρσμδεθεί ςξ ιδιϊκςηςξ ρϋρςημα ρσμαγεομξϋ ςξσ 
κςιοίξσ ρε 24χοη βάρη με ςξ κέμςοξ λήφηπ ρημάςχμ ςξσ αμαδϊυξσ, μα σπάουει 
24χοη βίμςεξ επαλήθεσρη ρσμαγεομξϋ και ποξληπςική ρσμςήοηρη. Ξι 
σπηοερίεπ ρϋμδερηπ ξτείλξσμ μα παοέυξσμ ςιπ παοακάςχ εμδείνειπ: (α) ϊπλιρη 
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– ατϊπλιρη, (β) διάοοηνη – παοαβίαρη πεοιμέςοξσ, (γ) διάοοηνη – διείρδσρη 
ερχςεοικξϋ υόοξσ, (δ) ρσμαγεομϊπ απειλήπ – ξμηοίαπ, (ε) ρσμαγεομϊπ τχςιάπ, 
(ρς) ρσμαγεομϊπ σγείαπ, (ζ) ςερς καλήπ λειςξσογίαπ, (η) πςόρη μπαςαοίαπ, (θ) 
διακξπή οεϋμαςξπ, (ι) έλεγυξπ χοαοίξσ, (ια) έλεγυξπ επικξιμχμίαπ με Ιέμςοξ 
Ρημάςχμ, (ιβ) επαματξοά ςξσ ρσρςήμαςξπ ρε καςάρςαρη ηοεμίαπ. 

 Μα παοέυει ςξμ απαιςξϋμεμξ ενξπλιρμϊ, κέμςοξ ελέγυξσ, ασςξκίμηςα, αςξμικϊ 
ενξπλιρμϊ για ρςαςική τϋλανη και ενχςεοική πεοιπξλία, πεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ 
καμξμικξϋ ςηπ ρςξλήπ καθόπ και ρσρςήμαςξπ επικξιμχμίαπ (εμδ. τξοηςϊπ 
αρϋομαςξπ πξμπξδέκςηπ επικξιμχμίαπ, κιμηςϊ ςηλέτχμξ), τακϊ μσκςϊπ, 
ρτσοίυςοα και ϊ,ςι άλλξ κοίμεςαι απαοαίςηςξ για ςημ καλϋςεοη εκςέλερη ςηπ 
σπηοερίαπ. Ξ ποξαματεοϊμεμξπ ενξπλιρμϊπ είμαι σπξυοέχρη καθημεοιμή για ςξ 
ποξρχπικϊ αρταλείαπ. 

 Ξ σπξφήτιξπ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα σπξβάλλει αμαλσςική πεοιγοατή ςξσ 
ςευμικξϋ ενξπλιρμξϋ ςηπ επιυείοηρηπ και ςχμ μέςοχμ, πξσ ποξςίθεςαι μα λάβει 
για ςημ εναρτάλιρη ςηπ πξιϊςηςαπ ποξρτξοάπ ςχμ σπηοεριόμ ςξσ. 

 Ξ Αμάδξυξπ εσθϋμεςαι για ςημ επξπςεία ςξσ ποξρχπικξϋ ςξσ. Ζ επξπςεία θα 
αρκείςαι απϊ διξοιρμέμξ εκποϊρχπϊ ςξσ, ειδικεσμέμξ και έμπειοξ ρςέλευξπ. 

 Ξι διαδικαρίεπ αρταλείαπ (ποϊγοαμμα πεοιπξλιόμ, ςήοηρη βιβλίξσ ρσμβάμςχμ, 
απξμάκοσμρη νέμχμ αςϊμχμ, διαυείοιρη πεοιρςαςικόμ έκςακςηπ αμάγκηπ κ.λπ.) 
θα καθξοιρςξϋμ απϊ ςξμ επϊπςη ρε ρσμεογαρία με ςη Διξίκηρη ςηπ ΙΔΒΙ άμερα, 
μεςά ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ. ξ ποξρχπικϊ αρταλείαπ σπξυοεξϋςαι μα 
ακξλξσθεί ςιπ διαδικαρίεπ ασςέπ. Ξι διαδικαρίεπ αρταλείαπ δϋμαςαι μα 
επικαιοξπξιηθξϋμ (απϊ ςξμ επϊπςη ρε ρσμεογαρία με ςη Διξίκηρη ςηπ ΙΔΒΙ), 
ετϊρξμ υοειαρςεί (καθόπ ξι απειλέπ, ξι κίμδσμξι και ξι καςαρςάρειπ έκςακςηπ 
αμάγκηπ δεμ έυξσμ ρςαςικϊ υαοακςήοα). Ρςημ πεοίπςχρη ασςή, ετϊρξμ σπάονει 
κλιμάκχρη ή και απξκλιμάκχρη ςχμ απαιςήρεχμ, η Αμάδξυξπ Θ.Δ.Ο.Σ.Α. θα έυει 
ςιπ αμςίρςξιυεπ σπξυοεόρειπ. 

 Μα ςηοεί απαοέγκλιςα ςιπ διαςάνειπ ςηπ εογαςικήπ και ςηπ αρταλιρςικήπ 
μξμξθερίαπ, αματξοικά με ςημ καςαβξλή ςχμ μϊμιμχμ απξδξυόμ ρςξ 
ποξρχπικϊ πξσ θα απαρυξλήρει ρςξ έογξ πξσ θα ςξσ αμαςεθεί, ςημ ςήοηρη ςξσ 
μξμίμξσ χοαοίξσ εογαρίαπ, ςημ αρταλιρςική κάλσφη, ςξσπ ϊοξσπ σγιειμήπ και 
αρτάλειαπ ςχμ εογαζξμέμχμ, και ςιπ άλλεπ αμάλξγηπ τϋρεχπ παοξυέπ. Ρε 
πεοίπςχρη πξσ διαπιρςχθεί παοάβαρη ςχμ ϊοχμ ασςόμ θα καςαγγέλλεςαι η 
ρϋμβαρη. 

 Ιαςά ςη διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ και μεςά ςη λήνη ςηπ, ξ Αμάδξυξπ αμαλαμβάμει 
ςημ σπξυοέχρη ςηπ εμπιρςεσςικϊςηςαπ αματξοικά με ϊλα ςα ρςξιυεία και ςιπ 
δοαρςηοιϊςηςεπ ςηπ ΙΔΒΙ. Ζ παοαπάμχ σπξυοέχρη ατξοά ρςα ποξρχπικά 
δεδξμέμα ςχμ σπαλλήλχμ ςηπ ΙΔΒΙ και γεμικά ρε κάθε ρςξιυείξ για ςξ ξπξίξ ξ 
Αμάδξυξπ θα εμημεοχθεί ϊςι είμαι υαοακςηοιρμέμξ χπ εμπιρςεσςικϊ. Μα λάβει 
σπϊφη ςξσ ςξ μέξ Δσοχπαψκϊ Ιαμξμιρμϊ για ςημ Οοξρςαρία ςχμ Οοξρχπικόμ 
Δεδξμέμχμ (Ιαμξμιρμϊπ 2016/679 ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ 
Ρσμβξσλίξσ, ςηπ 27ηπ Αποιλίξσ 2016). 

 Απαγξοεϋεςαι η αμαδξυή απϊ άλλξ ποϊρχπξ ξπξιχμδήπξςε δικαιχμάςχμ ςξσ 
αμαδϊυξσ, πξσ θα απξοοέξσμ απϊ ςη ρϋμβαρη πξσ θα σπξγοατεί. 

 Δπιπλέξμ, ςξ ποξρχπικϊ ςξσ Αμαδϊυξσ θα ποέπει μα έυει ενεςαρςεί επιςσυόπ 
(ενεςάρειπ Οιρςξπξίηρηπ επαγγελμαςιόμ, ξι ξπξίξι δε διαθέςξσμ αμαγμχοιρμέμξ 
επαγγελμαςικϊ ςίςλξ ςηπ ειδικϊςηςαπ «Οοξρχπικξϋ Θδιχςικήπ Αρτάλειαπ») απϊ 
ςξ αομϊδιξ Ιέμςοξ Λελεςόμ Αρταλείαπ (ΙΔΛΔΑ) ςξσ Σπξσογείξσ Δρχςεοικόμ & 
Διξικηςικήπ Αμαρσγκοϊςηρηπ /ξμέαπ Δημϊριαπ άνηπ & Οοξρςαρίαπ ςξσ Οξλίςη 
ή μα διαθέςει άδεια αρκήρεχπ επαγγέλμαςξπ παλαιξϋ ςϋπξσ εμ ιρυϋ - 
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πεμςαεςξϋπ διάοκειαπ (Μ.2518/1997 ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε απϊ ςξ Μ.3707/2008, 
ΙΣΑ 4892/1/76Γ/17-05-2010). 

 ξ απαρυξλξϋμεμξ ποξρχπικϊ θα επιλέγεςαι, ποξρλαμβάμεςαι και αμείβεςαι 
απξκλειρςικά απϊ ςξμ αμάδξυξ, πξσ θα είμαι ξ εογξδϊςηπ ςξσ, εμό η 
Αμαθέςξσρα Αουή δε θα σπξγοάφει καμία ρϋμβαρη με ασςϊ. 

 

7. Καθήκονηα και ςποσπεώζειρ Πποζωπικού Φύλαξηρ 

Γεμικές υποχρεώσεις 
ξ ποξρχπικϊ ςχμ Θ.Δ.Ο.Σ.Α. είμαι σπεϋθσμξ για ςη τϋλανη ςξσ κςιοίξσ ςηπ ΙΔΒΙ. 
 
Σο προσωπικό ασφαλείας οφείλει: 

 Μα ρσμεογάζεςαι αομξμικά με ςξσπ σπαλλήλξσπ ςηπ ΙΔΒΙ και μα εμημεοόμει ςη 
διξίκηρη για ξςιδήπξςε ρυεςικϊ με ςημ εογαρία ςξσ ζηςηθεί. 

 Μα είμαι κϊρμιξ, εσποεπέπ και μα μη δίμει πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςημ ΙΔΒΙ 
αμαομξδίχπ. 

 Μα εμεογεί με ρϋμερη, ασςξκσοιαουία, ρςαθεοϊςηςα, απξταριρςικϊςηςα, 
αμεοξληφία, αμςικειμεμικϊςηςα και ανιξποέπεια. 

 Μα ρσμπεοιτέοεςαι με εσγέμεια, επιδεικμϋξμςαπ ζήλξ και ποξθσμία για ςημ 
εκπλήοχρη ςχμ καθηκϊμςχμ ςξσ. 

 Μα ςηοεί απϊλσςη ευεμϋθεια για πληοξτξοίεπ και γεγξμϊςα για ςα ξπξία έλαβε 
γμόρη καςά ςημ εκςέλερη ςηπ εογαρίαπ ςξσ. 

 Μα μη θίγει, καςά ςημ άρκηρη ςχμ καθηκϊμςχμ ςξσ, ςα αςξμικά και ρσλλξγικά 
δικαιόμαςα ςχμ πξλιςόμ (ποξρχπικξϋ, επιρκεπςόμ κ.λπ.). 

 Μα είμαι πάμςξςε καθαοϊ, εμδεδσμέμξ με ςξ καμξμικϊ ςηπ ρςξλήπ ςξσ, μα έυει 
καλή εμτάμιρη, μα τέοει ςξμ απαοαίςηςξ ενξπλιρμϊ και μα είμαι ρε καλή 
τσρική καςάρςαρη. 

 Μα εκςελεί ϊλα ςα καθήκξμςα ςα ξπξία μξμίμχπ ςξσ έυξσμ αμαςεθεί, ρϋμτχμα 
με ςιπ καθξοιρθείρεπ και ρσμτχμηθείρεπ διαδικαρίεπ. 

 Μα καςαβάλλει ςιπ καλϋςεοεπ ποξρπάθειεπ ποξκειμέμξσ μα διαςηοεί ςη 
ρσγκέμςοχρη και ποξρξυή ςξσ καςά ςη διάοκεια ςηπ σπηοερίαπ ςξσ, και μα 
διαςηοεί μια επιμελή ρςάρη χπ ποξπ ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ. 

 ξ ποξρχπικϊ τϋλανηπ δεμ επιςοέπεςαι μα τέομει ρςημ εογαρία νέμα άςξμα, 
ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ και ςχμ ςέκμχμ ςχμ σπαλλήλχμ. 

 ξ ποξρχπικϊ επιλαμβάμεςαι και εμημεοόμει άμερα ςξ μϊμιμξ εκποϊρχπξ ςξσ 
Αμαδϊυξσ και μέρχ ασςξϋ ςη διξίκηρη και ςξσπ σπαλλήλξσπ ςηπ ΙΔΒΙ για κάθε 
ποϊβλημα, ςξ ξπξίξ ποξκϋπςει αματξοικά με ςη λειςξσογία ςηπ εγκαςάρςαρηπ. 

 ξ ποξρχπικϊ τϋλανηπ ξτείλει μα εμημεοόμει ςξ ςαυϋςεοξ δσμαςϊ ςξ αομϊδιξ 
ποξρχπικϊ ςηπ ΙΔΒΙ ρυεςικά με έκςακςα πεοιρςαςικά ρςιπ εγκαςαρςάρειπ ςηπ 
ΙΔΒΙ. Ρςημ πεοίπςχρη μεγάληπ έκςαρηπ βλάβηπ και, ετϊρξμ εκ ςχμ ποαγμάςχμ 
είμαι αδϋμαςη η απξκαςάρςαρη ασςήπ, ςξ ποξρχπικϊ θα ποέπει μα ειδξπξιεί 
άμερα ςημ Αμαθέςξσρα Αουή. 

 ξ ποξρχπικϊ απαγξοεϋεςαι μα εγκαςαλείπει ςη θέρη ςξσ υχοίπ ποξηγξϋμεμη 
άδεια ή αμςικαςάρςαρη. 

 ξ ποξρχπικϊ απαγξοεϋεςαι μα υοηριμξπξιεί ενξπλιρμϊ (εογαλεία, 
σπξλξγιρςέπ, εκςσπχςέπ, μηυαμήμαςα, κ.λπ.) ςηπ βιβλιξθήκηπ. 

 ξ ποξρχπικϊ σπξυοεξϋςαι μα εμημεοόμει ςξμ αμςικαςαρςάςη ςξσ για ςημ ξοθή 
ρσμέυιρη ςηπ τϋλανηπ ςχμ υόοχμ. Δπίρηπ μεςά ςημ απξυόοηρη ϊλχμ ςχμ 
σπαλλήλχμ και καθαοιρςοιόμ ξτείλει μα επιθεχοεί ςξσπ υόοξσπ και 
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εγκαςαρςάρειπ ςξσ κςιοίξσ πξσ τσλάρρει, εμεογόμςαπ ποξληπςικά και 
καςαρςαλςικά ποξπ απξτσγή κάθε είδξσπ ζημίαπ απϊ πιθαμή βλάβη (π.υ. 
διαοοξέπ μεοξϋ, πσοκαγιάπ κ.λ.π.). 

 Μα τέοει ξμξιϊμξοτη και ξμξιϊυοχμη εμδσμαρία (ρςξλή), η ξπξία θα είμαι 
εγκεκοιμέμη και θα τέοει ςα ποξβλεπϊμεμα διακοιςικά ρϋμτχμα με ςιπ ρυεςικέπ 
διαςάνειπ ςξσ α.μ. 1342/38 (ϊπχπ ιρυϋει). Διδικϊςεοα, ςξ ποξρχπικϊ ςξσ 
αμαδϊυξσ σπξυοεξϋςαι μα τέοει ρςη ρςξλή εογαρίαπ ςξσ και ρε εμταμέπ ρημείξ 
ειδική πλαρςικξπξιημέμη κξμκάοδα η ξπξία θα τέοει ςα ενήπ: (α) τχςξγοατία, 
(β) ξμξμαςεπόμσμξ, (γ) ειδικϊςηςα εογαρίαπ, και (δ) επχμσμία και λξγϊςσπξ 
αμαδϊυξσ. 

 
Ιαθήκομτα προσωπικού 
ξ ποξρχπικϊ είμαι σπξυοεχμέμξ μα εκςελεί πιρςά ςα ειδικά αμαςιθέμεμα 
καθήκξμςα και μα διαςηοεί μια επιμελή ρςάρη χπ ποξπ ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ. α 
καθήκξμςα ςξσ ποξρχπικξϋ αρκξϋμςαι ρϋμτχμα με ςξ Γεμικϊ Ιαμξμιρμϊ 
Κειςξσογίαπ και ςξσπ Διδικξϋπ Ιαμξμιρμξϋπ Κειςξσογίαπ ςηπ ΙΔΒΙ και ρε ρσμτχμία 
με ςιπ σπάουξσρεπ μξμξθεςικέπ διαςάνειπ. 
 
1. Αρμοδιότητες προσωπικού ασφαλείας 
ξ ποξρχπικϊ τϋλανηπ είμαι σπεϋθσμξ για ςη τϋλανη ςξσ κςιοίξσ ςηπ ΙΔΒΙ και ςημ 
εϋοσθμη λειςξσογία ςξσ. Ηα ρςεγάζεςαι ρςξ υόοξ ςξσ τξσαγιέ, απϊ ςξ ξπξίξ 
χρςϊρξ δε θα έυει ποϊρβαρη ρςα σπϊλξιπα ςμήμαςα ςηπ βιβλιξθήκηπ, εμό θα 
βοίρκεςαι ρε διαοκή εςξιμϊςηςα και ποξρξυή, όρςε μα μπξοεί μα επεμβαίμει άμερα 
ρςιπ πεοιπςόρειπ πξσ θα γίμει κάςι ρε βάοξπ ςξσ υόοξσ και ςχμ εγκαςαρςάρεχμ. 
Ρσγκεκοιμέμα ξι αομξδιϊςηςεπ ςξσ ποξρχπικξϋ είμαι: 

 Ρσμευήπ παοξσρία και επιςήοηρη ϊλχμ ςχμ ενχςεοικόμ υόοχμ ςηπ ΙΔΒΙ μέρχ 
ςξσ Δγκαςάρςαρη Ρσρςήμαςξπ Οαοακξλξϋθηρηπ CCTV. Ζ τϋλανη ατξοά ρε ϊλξ 
ςξ κςίοιξ ενχςεοικά, ςχμ ειρϊδχμ και ενϊδχμ ασςόμ, ςχμ αιθοίχμ, ςχμ αϋλειχμ 
υόοχμ, ςχμ παοαθϋοχμ καθόπ και ςχμ ενχρςόμ, για ςημ αρτάλεια και 
ποξρςαρία ςξσ κςιοίξσ. 

 Οοξληπςικϊ (μακοξρκξπικϊ) έλεγυξ αρτάλειαπ, ρε ϊλξσπ ςξσπ κξιμϊυοηρςξσπ 
υόοξσπ ςηπ κςιοιακήπ εγκαςάρςαρηπ. 

 ήοηρη ςηπ πξοείαπ και ςξσ ποξγοάμμαςξπ πεοιπξλιόμ πξσ έυει καςαοςιρςεί 
απϊ ςη Διξίκηρη ςηπ ΙΔΒΙ ρε ρσμεογαρία με ςξμ επϊπςη ρςξσπ ενχςεοικξϋπ 
υόοξσπ ςηπ ΙΔΒΙ. 

 Ζ έμςαρη ςχμ μέςοχμ επαγοϋπμηρηπ ιδίχπ ςιπ ημέοεπ αογίαπ. 

 Ζ ποϊληφη ή απξςοξπή ςέλερηπ ανιϊπξιμχμ ποάνεχμ ρε βάοξπ ςηπ πεοιξσρίαπ 
ςηπ ΙΔΒΙ και ςξσ ποξρχπικξϋ ςηπ και γεμικά επειρξδίχμ πξσ διαςαοάρρξσμ ςημ 
ξμαλή λειςξσογία ςηπ ΙΔΒΙ. 

 Ζ επίβλεφη ελεγυϊμεμηπ ποϊρβαρηπ μϊμξ ςχμ ενξσριξδξςημέμχμ ποξρόπχμ 
ρςξ υόοξ ςηπ ΙΔΒΙ καςά ςιπ όοεπ μη λειςξσογίαπ ςηπ βιβλιξθήκηπ (π.υ. μέλη 
Δ.Ρ., σπάλληλξι ςηπ ΙΔΒΙ). Ζ απξμάκοσμρη ποξρόπχμ πξσ επιυειοξϋμ είρξδξ 
υχοίπ ποξηγξϋμεμη άδεια και, ετϊρξμ ποξκαλξϋμ εμϊυληρη, η άμερη 
εμημέοχρη ςηπ αομϊδιαπ Αρςσμξμικήπ Αουήπ ή ςξσ Ιέμςοξσ Άμερηπ Δοάρηπ. 

 Ζ άμερη εμημέοχρη ςξσ επϊπςη και ςηπ Διξίκηρηπ ςηπ ΙΔΒΙ για κάθε αδίκημα ή 
ρσμβάμ πξσ θα λάβει υόοα ρςξσπ υόοξσπ ςηπ ΙΔΒΙ για ςιπ πεοαιςέοχ μϊμιμεπ 
εμέογειεπ, εάμ ρσμςοέυει ςέςξια πεοίπςχρη. 

 Ξτείλει, επίρηπ, μα μη υοηριμξπξιεί μέρα και μεθϊδξσπ πξσ μπξοξϋμ μα 
ποξκαλέρξσμ ζημία, βλάβη ή εμϊυληρη ρε ςοίςξσπ ή μα θέρξσμ ρε κίμδσμξ ςημ 
αρτάλεια ςχμ πξλιςόμ. 



 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΚΟΒΔΝΣΑΡΔΗΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ  

ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΚΟΕΑΝΖ 

 

ΤΣΚΑΝΖ 2019_fin_10.04.19_new ΙΔΒΙ 13 - 20 

 Ζ υοήρη ςξσ κλειρςξϋ κσκλόμαςξπ παοακξλξϋθηρηπ θα γίμεςαι απξκλειρςικά 
και μϊμξ για ςιπ αμάγκεπ αρτάλειαπ ςχμ υόοχμ ςηπ ΙΔΒΙ. Απαγξοεϋεςαι οηςά η 
αμςιγοατή ή πεοαιςέοχ διάθερη ςξσ σλικξϋ παοακξλξϋθηρηπ ρε ςοίςξσπ και θα 
ςηοξϋμςαι πάμςα ϊλεπ ξι μϊμιμεπ ποξωπξθέρειπ πεοί ποξρςαρίαπ ποξρχπικόμ 
δεδξμέμχμ. 

 ξ ποξρχπικϊ θα ελέγυει ςξσπ ενχςεοικξϋπ υόοξσπ ςηπ Βιβλιξθήκηπ ποιμ ςημ 
έμαονη ςξσ χοαοίξσ ςηπ βάοδιαπ για μα διαπιρςχθξϋμ ξι ϊοξι αρτάλειαπ ςχμ 
εγκαςαρςάρεχμ και μεςά ςημ λήνη ςξσ χοαοίξσ ςηπ βάοδιαπ, για μα διαπιρςχθεί 
ϊςι δεμ ατέθηκαμ επικίμδσμα αμςικείμεμα ή σλικά, ςα ξπξία εμδέυεςαι μα 
ποξκαλέρξσμ ερςίεπ πσοκαγιάπ ή μα δημιξσογήρξσμ άλλα ποξβλήμαςα. Ρε 
πεοίπςχρη ληρςείαπ ή ξπξιαρδήπξςε δξλιξτθξοάπ θα ειδξπξιεί ςιπ αομϊδιεπ 
Αρςσμξμικέπ Αουέπ και θα εμεογεί αμάλξγα με ςημ πεοίπςχρη, ϊπχπ 
ποξβλέπεςαι απϊ ςημ ιρυϋξσρα μξμξθερία. Ρε πεοίπςχρη πσοκαγιάπ, θα δίμει 
άμερα ρήμα ρσμαγεομξϋ ρςξμ Αμάδξυξ, ξ ξπξίξπ σπξυοεξϋςαι μα ειδξπξιεί ςημ 
Οσοξρβερςική Σπηοερία, σπξυοεξϋςαι, επίρηπ, μα υοηριμξπξιεί καςά ςημ κοίρη 
ςξσ ςα πσοξρβερςικά μέρα ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ (πσοξρβερςήοεπ), ςξμ 
υειοιρμϊ και ςημ θέρη ςχμ ξπξίχμ θα έυει τοξμςίρει μα γμχοίζει πξλϋ καλά. 

 Σπξυοεξϋςαι μα ρσμμξοτόμεςαι με ςιπ ξδηγίεπ ςηπ Δπιςοξπήπ Οαοακξλξϋθηρηπ 
και Οαοαλαβήπ ςξσ έογξσ (η ξπξία είμαι και αομϊδια για ςημ επίβλεφη και 
διαπίρςχρη ςηπ καλήπ εκςέλερηπ ςχμ ρυεςικόμ εογαριόμ) ρε κάθε θέμα πξσ 
έυει ρυέρη με ςιπ εκςελξϋμεμεπ εογαρίεπ. 

 ξ ποξρχπικϊ τϋλανηπ ρε ρσμεογαρία με ςξ ποξρχπικϊ ςηπ ΙΔΒΙ είμαι 
αομϊδιξι και σπεϋθσμξι για ςημ εταομξγή ςξσ μέςοξσ ςηπ ποξτξοικήπ 
ρϋρςαρηπ, ρςημ πεοίπςχρη πξσ παοαβιάζξμςαι ξι ϊοξι ςξσ Γεμικξϋ ή/και ςχμ 
Διδικόμ Ιαμξμιρμόμ Κειςξσογίαπ ςηπ ΙΔΒΙ ή ξι απξτάρειπ ςξσ Δ.Ρ. ασςήπ. 

 ξ ποξρχπικϊ τϋλανηπ σπξυοεξϋςαι μα ακξλξσθεί ςιπ διαδικαρίεπ αρταλείαπ, 
ξι ξπξίεπ δϋμαςαι μα επικαιοξπξιηθξϋμ (απϊ ςξμ επϊπςη ρε ρσμεογαρία με ςη 
Διξίκηρη ςηπ ΙΔΒΙ), ετϊρξμ υοειαρςεί (καθόπ ξι απειλέπ, ξι κίμδσμξι και ξι 
καςαρςάρειπ έκςακςηπ αμάγκηπ δεμ έυξσμ ρςαςικϊ υαοακςήοα). 

 ξ ποξρχπικϊ τϋλανηπ εσθϋμεςαι για ςημ καλή υοήρη ςξσ ενξπλιρμξϋ 
αρτάλειαπ πξσ υειοίζεςαι. 

 
Από το προσωπικό ασφαλείας θα τηρείται: 
1. Βιβλίξ παοξσρίαπ ρςξ ξπξίξ θα σπξγοάτει ςϊρξ για ςημ έμαονη ϊρξ και για ςη 

λήνη ςηπ βάοδιαπ. 
2. Βιβλίξ ρσμβάμςχμ, ςξ ξπξίξ θα εμημεοόμεςαι καθημεοιμά απϊ κάθε τϋλακα 

μεςά ςξ ςέλξπ ςηπ βάοδιαπ ςξσ. Ρε πεοίπςχρη ϋπαονηπ ποξβλήμαςξπ, ξ 
εκάρςξςε τϋλακαπ θα ρσμςάρρει ρυεςική αματξοά, ςημ ξπξία ςημ επξμέμη 
ημέοα θα παοαδίδει ρςη διξίκηρη ςηπ ΙΔΒΙ.  

8. Φάκελορ πποζθοπάρ 

Ξι ρσμμεςέυξμςεπ ρςξ διαγχμιρμϊ επί ποιμή αποκλεισμού ξτείλξσμ μα καςαθέρξσμ 
ρςξ ΥΑΙΔΚΟ ΔΘΙΑΘΟΚΟΓΖΣΘΙΩΜ, εκςϊπ ςχμ άλλχμ δικαιξλξγηςικόμ και ςα 
παοακάςχ: 
Άδεια Κειςξσογίαπ Θδιχςικήπ Δπιυείοηρηπ Οαοξυήπ Σπηοεριόμ Αρταλείαπ 
(Θ.Δ.Ο.Σ.Α.) βάρει ςξσ Μ. 2518/1997 ϊπχπ έυει ςοξπξπξιηθεί με ςξ Μ.3707/2008. Ζ 
Δςαιοεία έυει σπξυοέχρη μα καςέυει μϊμιμη άδεια λειςξσογίαπ καθ' ϊλη ςη διάοκεια 
ςηπ ρϋμβαρηπ. Ζ ςσυϊμ αμάκληρη ςηπ άδειάπ ςηπ ρσμιρςά λϊγξ καςαγγελίαπ ςηπ 
ρϋμβαρηπ. 
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Αμςίγοατξ ςηπ άδειαπ εογαρίαπ πξσ σπξυοεχςικά καςέυει ςξ ποξρχπικϊ αρταλείαπ 
ςηπ Αμαδϊυξσ εςαιοίαπ, πξσ ποξςίθεςαι μα ανιξπξιήρει ρςημ παοξυή ςηπ εμ λϊγχ 
σπηοερίαπ, η ξπξία εκδίδεςαι απϊ ςημ Αρςσμξμική Διεϋθσμρη ςξσ Μξμξϋ ή ςημ 
Διεϋθσμρη Αρταλείαπ ςξσ ςϊπξσ καςξικίαπ ςξσ, ρϋμτχμα και με ςξ άοθοξ 3 ςξσ μ. 
3707/2008/ΤΔΙ 209 Α’ / 8-10-2008. 
 
Σπεϋθσμη δήλχρη (ςξσ μ.1599/86) ρςημ ξπξία θα αματέοξμςαι ςα κάςχθι:  

 Όςι ϊλεπ ξι εκθέρειπ και ςα ρσματή ρςξιυεία, ϊπχπ διαγοάμμαςα, ρυέδια, 
ποξδιαγοατέπ, πλάμα, σπξλξγιρμξί και κάθε άλλξ ρυεςικϊ έγγοατξ ή 
σλικϊ πξσ απξκςάςαι, ρσγκεμςοόμεςαι ή καςαοςίζεςαι απϊ ςξμ Αμάδξυξ 
καςά ςημ εκςέλερη ςηπ Ρϋμβαρηπ, είμαι εμπιρςεσςικά και αμήκξσμ ρςημ 
απϊλσςη ιδιξκςηρία ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. 

 Όςι έλαβε γμόρη ςχμ ϊοχμ ςηπ με αοιθμϊ 03/2019 μελέςηπ και ςξσπ 
απξδέυεςαι αμεπιτϋλακςα. 

 Όςι διαθέςει ςξ έμφσυξ δσμαμικϊ και ςξμ απαιςξϋμεμξ ρςϊλξ ξυημάςχμ 
για ςημ κάλσφη ςχμ απαιςήρεχμ ςηπ ρϋμβαρηπ. 

 
Ηα εκςιμηθεί η καςάθερη πιρςξπξιηςικόμ διαρτάλιρηπ ςηπ πξιϊςηςαπ (η μη 
καςάθερή ςξσπ δεμ είμαι επί πξιμή απξκλειρμξϋ). 
 
α ρςξιυεία ςηπ ςευμικήπ ποξρτξοάπ ςξπξθεςξϋμςαι ρε υχοιρςϊ ρτοαγιρμέμξ 
τάκελξ μέρα ρςξμ κσοίχπ τάκελξ, με ςημ έμδεινη «ΔΥΜΘΙΖ ΟΠΞΡΤΞΠΑ» ξ ξπξίξπ 
ποέπει μα τέοει ςιπ εμδείνειπ ςξσ κσοίχπ τακέλξσ και μα πεοιέυει, ςξσλάυιρςξμ, ςα 
παοακάςχ: 

1. Δήλχρη ρυεςικά με ςξ μέρξ εςήριξ σπαλληλικϊ δσμαμικϊ ςηπ εςαιοείαπ καςά 
ςημ ςελεσςαία ςοιεςία. 

2. Ξπξιξδήπξςε επιπλέξμ ρςξιυείξ ςεκμηοιόμει πληοέρςεοα ςημ Οοξρτξοά ςηπ 
σπξφήτιαπ εςαιοείαπ. 

 
Ξι ρσμμεςέυξμςεπ ρςξ διαγχμιρμϊ ξτείλξσμ μα αματέοξσμ ρςημ ποξρτξοά ςξσπ, 
εκςϊπ ςχμ άλλχμ, ςα ενήπ: α) ςξμ αοιθμϊ ςχμ εογαζξμέμχμ, β) ςιπ ημέοεπ και ςιπ 
όοεπ εογαρίαπ, γ) ςη ρσλλξγική ρϋμβαρη εογαρίαπ ρςημ ξπξία σπάγξμςαι ξι 
εογαζϊμεμξι, δ) ςξ ϋφξπ ςξσ ποξωπξλξγιρμέμξσ πξρξϋ πξσ ατξοά ρςιπ πάρηπ 
τϋρεχπ μϊμιμεπ απξδξυέπ ασςόμ ςχμ εογαζξμέμχμ, ε) ςξ ϋφξπ ςχμ αρταλιρςικόμ 
ειρτξοόμ με βάρη ςα ποξωπξλξγιρθέμςα πξρά. Ξι ρσμμεςέυξμςεπ ποέπει, με ποιμή 
αποκλεισμού, μα ενειδικεϋξσμ ρε υχοιρςϊ κετάλαιξ ςηπ ποξρτξοάπ ςξσπ ςα χπ 
άμχ ρςξιυεία. Ρςημ ποξρτξοά ςξσπ ποέπει μα σπξλξγίζξσμ εϋλξγξ πξρξρςϊ 
διξικηςικξϋ κϊρςξσπ παοξυήπ ςχμ σπηοεριόμ ςξσπ, ςχμ αμαλόριμχμ, ςξσ 
εογξλαβικξϋ ςξσπ κέοδξσπ και ςχμ μϊμιμχμ σπέο Δημξρίξσ και ςοίςχμ κοαςήρεχμ. 
Δπιποξρθέςχπ, ξτείλξσμ μα επιρσμάπςξσμ ρςημ ποξρτξοά αμςίγοατξ ςηπ 
ρσλλξγικήπ ρϋμβαρηπ εογαρίαπ ρςημ ξπξία σπάγξμςαι ξι εογαζϊμεμξι. 
 
Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι επίρηπ καςά ςημ τάρη ρσμβαριξπξίηρηπ μα ποξρκξμίρει 
αμαλσςική καςάρςαρη με ςημ ξμάδα έογξσ, πξσ θα πεοιέυει ςα ξμξμαρςικά ςξσπ 
ρςξιυεία και ςξ μξμαδικϊ Ιχδικϊ Αοιθμϊ Δπάοκειαπ πξσ δίδεςαι απϊ ςξ Ι.Δ.Λ.Δ.Α 
(για ςξσπ σπαλλήλξσπ τϋλανηπ). Ρε πεοίπςχρη ςοξπξπξίηρήπ ςηπ για ςακςικξϋπ ή 
έκςακςξσπ λϊγξσπ θα ρσμεμμξείςαι ποξηγξσμέμχπ με ςη Διξίκηρη ςηπ ΙΔΒΙ και θα 
σπξβάλλει επικαιοξπξιημέμη καςάρςαρη. 
Ρςημ καςάρςαρη θα επιρσμάπςξμςαι ςα κάςχθι δικαιξλξγηςικά: 
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 Απξδεικςικϊ ικαμξπξιηςικήπ γμόρηπ ςηπ ελλημικήπ γλόρραπ (απξλσςήοιξ 
λσκείξσ ή πιρςξπξιηςικϊ γλχρρικήπ επάοκειαπ). 

 Απξδεικςικά ςοιεςξϋπ (3) ςξσλάυιρςξμ ρυεςικήπ ποξωπηοερίαπ. 

 Οιρςξπξιηςικϊ γέμμηρηπ χπ απξδεικςικϊ ηλικίαπ. 

 Άδεια εογαρίαπ ποξρχπικξϋ αρταλείαπ 

 Αμςίγοατξ πξιμικξϋ μηςοόξσ και 

 Απξλσςήοιξ ρςοαςξϋ (ποξκειμέμξσ για άοοεμεπ). 
 
α ρςξιυεία ςηπ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ ςξπξθεςξϋμςαι ρε υχοιρςϊ ρτοαγιρμέμξ 
τάκελξ μέρα ρςξμ κσοίχπ τάκελξ, με ςημ έμδεινη «ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖ ΟΠΞΡΤΞΠΑ» ξ 
ξπξίξπ ποέπει μα τέοει ςιπ εμδείνειπ ςξσ κσοίχπ τακέλξσ και μα πεοιέυει, 
ςξσλάυιρςξμ, ςα παοακάςχ: 
  

1. ρτοαγιρμέμη Ξικξμξμική ποξρτξοά ρϋμτχμα με ςξ ρσμημμέμξ ρςημ 
παοξϋρα μελέςη έμςσπξ. 

 
Δάμ διαπιρςχθξϋμ απϊ ςημ Σπηοερία φεσδείπ βεβαιόρειπ ή δηλόρειπ ή παοαρςαςικά 
απϊ ςξμ διαγχμιζϊμεμξ , η ποξρτξοά θα απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη και θα ςξσ 
επιβάλλεςαι η πξιμή απξκλειρμξϋ ςξσ απϊ ςξσπ διαγχμιρμξϋπ ςξσ Δημξρίξσ και ςχμ 
Ξ..Α. για ςξ υοξμικϊ διάρςημα πξσ καθξοίζεςαι με απϊταρη ςξσ Διξικηςικξϋ 
Ρσμβξσλίξσ, ϋρςεοα απϊ γμόμη ςηπ αομϊδιαπ για ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ποξρτξοόμ 
επιςοξπήπ. 

9. ύμβαζη παποσήρ ςπηπεζιών 

Ρςη ρϋμβαρη πξσ θα ρσματθεί με ςξμ ξοιρςικϊ Αμάδξυξ, θα πεοιλαμβάμξμςαι ςα 
ρςξιυεία: α) ςξμ αοιθμϊ ςχμ εογαζξμέμχμ, β) ςιπ ημέοεπ και ςιπ όοεπ εογαρίαπ, γ) 
ςη ρσλλξγική ρϋμβαρη εογαρίαπ ρςημ ξπξία σπάγξμςαι ξι εογαζϊμεμξι, δ) ςξ ϋφξπ 
ςξσ ποξωπξλξγιρμέμξσ πξρξϋ πξσ ατξοά ρςιπ πάρηπ τϋρεχπ μϊμιμεπ απξδξυέπ 
ασςόμ ςχμ εογαζξμέμχμ, ε) ςξ ϋφξπ ςχμ αρταλιρςικόμ ειρτξοόμ με βάρη ςα 
ποξωπξλξγιρθέμςα πξρά, καθόπ και ειδικϊπ ϊοξπ για ςημ εταομξγή ςχμ διαςάνεχμ 
ςηπ εογαςικήπ και αρταλιρςικήπ μξμξθερίαπ και ςηπ μξμξθερίαπ πεοί σγείαπ και 
αρτάλειαπ ςχμ εογαζξμέμχμ και ποϊληφηπ ςξσ επαγγελμαςικξϋ κιμδϋμξσ. Όςαμ 
δεμ αμαγοάτξμςαι ςα αμχςέοχ ρςξιυεία και ϊοξι, η ρϋμβαρη θα ακσοόμεςαι και θα 
απξοοίπςεςαι η δαπάμη πληοχμήπ. 

10. Δκσωπήζειρ - μεηαβιβάζειρ 

Ξ Αμάδξυξπ δεμ δικαιξϋςαι μα μεςαβιβάρει ή εκυχοήρει ςη Ρϋμβαρη ή μέοξπ ασςήπ 
ή ςιπ εν ασςήπ πηγάζξσρεπ σπξυοεόρειπ ςηπ υχοίπ ςημ έγγοατη ρσμαίμερη ςηπ 
Αμαθέςξσραπ Αουήπ. 

11. Πποθεζμίερ - Παπαλαβή επγαζιών 

Ζ σπηοερία θα εκςελερςεί ςμημαςικά, ρϋμτχμα με ςξ εγκεκοιμέμξ υοξμξδιάγοαμμα 
και για έμαμ υοϊμξ απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ. Ρε πεοίπςχρη υοξμικόμ 
σπεοβάρεχμ επιβάλλξμςαι πξιμικέπ οήςοεπ ρϋμτχμα με ςιπ ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ και 
ςξ άοθοξ 218 ςξσ Μ. 4412/2016. 
Ζ παοαλαβή ςχμ παοευϊμεμχμ σπηοεριόμ ή/και παοαδξςέχμ γίμεςαι απϊ επιςοξπή 
παοαλαβήπ πξσ ρσγκοξςείςαι, ρϋμτχμα µε ςημ παοάγοατξ 5 ςξσ άοθοξσ 221. 
(άοθοξ 219 παο.1 ςξσ Μ.4412/16). 
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12. Σπόπορ πληπωμήρ 

Ξι ςιμέπ ςχμ παοευϊμεμχμ σπηοεριόμ απϊ ςημ Αμάδξυξ είμαι ρςαθεοέπ και 
αμεςάβληςεπ ρε ϊλη ςη διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ και για καμέμα λϊγξ δεμ σπϊκειμςαι 
ρε καμία αμαθεόοηρη. Ζ πληοχμή θα γίμεςαι ςμημαςικά, ρϋμτχμα με ςξ παοαπάμχ 
άοθοξ και ςημ ξικξμξμική ποξρτξοά ςξσ αμαδϊυξσ μεςά απϊ ςημ παοαλαβή ςχμ 
σπηοεριόμ απϊ αομϊδια επιςοξπή ςηπ ΙΔΒΙ και ρϋμτχμα με ςιπ διαδικαρίεπ πξσ 
διέπξσμ ςη λειςξσογία ςξσ ξικείξσ ΞΑ. Ρςξμ αμάδξυξ θα καςαβάλλεςαι η ανία ςξσ 
εκάρςξςε ςιμξλξγίξσ – λξγαοιαρμξϋ, με ςιπ διαδικαρίεπ πξσ διέπξσμ ςη λειςξσογία 
ςχμ ΞΑ. 

13. Ποινικέρ πήηπερ – Έκπηωζη αναδόσος 

Ξ Αμάδξυξπ πξσ δεμ ποξρέουεςαι μέρα ρςημ ποξθερμία πξσ ςξσ ξοίρςηκε μα 
σπξγοάφει ςη ρυεςική ρϋμβαρη κηοϋρρεςαι σπξυοεχςικά έκπςχςξπ απϊ ςημ 
καςακϋοχρη ή αμάθερη πξσ έγιμε ρςξ ϊμξμά ςξσ και απϊ κάθε δικαίχμα πξσ 
απξοοέει απϊ ασςήμ. Δάμ γίμεςαι αδικαιξλϊγηςη σπέοβαρη ςηπ ρσμβαςικήπ 
ποξθερμίαπ ςηπ παοάδξρηπ ςξσ ενξπλιρμξϋ ή ςηπ παοξυήπ ςχμ σπηοεριόμ πξσ 
απξοοέξσμ απϊ ςη ρϋμβαρη και ξ Αμάδξυξπ δε ρσμμξοτόμεςαι ποξπ ςιπ εμ γέμει 
σπξυοεόρειπ ςξσ, μπξοεί μα κηοσυθεί έκπςχςξπ, καςά ςα μϊμιμα.  

14. Φόποι – ηέλη 

Ξ Αμάδξυξπ επιβαοϋμεςαι με ϊλξσπ ςξσπ τϊοξσπ, ςα ςέλη και ςιπ κοαςήρειπ πξσ 
ιρυϋξσμ καςά ςημ ημέοα διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ. Ξ Αμάδξυξπ θα βαοϋμεςαι με 
κοάςηρη ϋφξσπ 0,10% η ξπξία σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ανίαπ εκςϊπ Τ.Ο.Α. ςηπ αουικήπ 
ρϋμβαρηπ καθόπ και κάθε ρσμπληοχμαςικήπ ρϋμβαρηπ ρϋμτχμα με ςξμ Μ.4013/11 
για ςιπ αμάγκεπ ςηπ Δμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ. 

15. Λοιπά ζηοισεία 

Ζ Αμαθέςξσρα Αουή διαςηοεί ςξ δικαίχμα μα ποξβεί ρςημ καςακϋοχρη ςξσ 
διαγχμιρμξϋ και ρςημ πεοίπςχρη καςάθερηπ μίαπ μϊμξ ποξρτξοάπ ή και ρςημ 
πεοίπςχρη παοαμξμήπ μϊμξ μίαπ έγκσοηπ ποξρτξοάπ ρςημ διαδικαρία ςχμ 
διάτξοχμ ρςαδίχμ ςξσ διαγχμιρμξϋ. 
Γίμξμςαι δεκςέπ ποξρτξοέπ διαγχμιζϊμεμχμ πξσ θα ατξοξϋμ ρσμξλικά ςιπ 
σπηοερίεπ τϋλανηπ και ϊυι ςμήμαςα ςηπ.  
Ρε πεοίπςχρη ρσμσπξβξλήπ με ςημ ποξρτξοά ρςξιυείχμ και πληοξτξοιόμ 
εμπιρςεσςικξϋ υαοακςήοα, η γμχρςξπξίηρη ςχμ ξπξίχμ ρςξσπ ρσμδιαγχμιζϊμεμξσπ 
θα έθιγε ςα έμμξμα ρσμτέοξμςά ςξσ, ξ ποξρτέοχμ ξτείλει μα ρημειόμει επ' ασςόμ 
ςημ έμδεινη «Οληοξτξοίεπ Δμπιρςεσςικξϋ Υαοακςήοα». Ρςημ αμςίθεςη πεοίπςχρη θα 
δϋμαμςαι μα λαμβάμξσμ γμόρη ασςόμ ςχμ πληοξτξοιόμ ξι ρσμδιαγχμιζϊμεμξι. Ζ 
έμμξια ςηπ πληοξτξοίαπ εμπιρςεσςικξϋ υαοακςήοα ατξοά μϊμξ ρςημ ποξρςαρία ςξσ 
απξοοήςξσ πξσ καλϋπςει ςευμικά ή εμπξοικά ζηςήμαςα ςηπ επιυείοηρηπ ςξσ 
εμδιατεοϊμεμξσ. 
Δάμ κάπξιξπ απϊ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ παοξϋραπ μελέςηπ πάφει μα ικαμξπξιείςαι απϊ 
ςξσπ μειξδϊςεπ ρςημ διάοκειαπ ςηπ ρϋμβαρηπ, η Αμαθέςξσρα Αουή δϋμαςαι μα ςξμ 
κηοϋνει έκπςχςξ καςά ςα μϊμιμα. Οεοιπςόρειπ ποξρτξοόμ πξσ παοξσριάζξσμ 
απξκλίρειπ απϊ ςξσπ απαοάβαςξσπ ϊοξσπ ςηπ μελέςηπ ή σπεοβαίμξσμ ςξμ 
ποξωπξλξγιρμϊ, ρσμεπάγξμςαι απϊοοιφη ςχμ ποξρτξοόμ. Αμςιποξρτξοά ή 
ςοξπξπξίηρη ςηπ ποξρτξοάπ ή ποϊςαρη πξσ καςά ςη κοίρη ςηπ αομϊδιαπ επιςοξπήπ 
ενξμξιόμεςαι με αμςιποξρτξοά είμαι απαοάδεκςη και δε λαμβάμεςαι σπϊφη. 
Διεσκοιμίρειπ πξσ δίμξμςαι απϊ ςξσπ ποξρτέοξμςεπ ξπξςεδήπξςε μεςά ςημ λήνη 
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υοϊμξσ καςάθερηπ ςχμ ποξρτξοόμ ςξσπ δεμ γίμξμςαι δεκςέπ και απξοοίπςξμςαι χπ 
απαοάδεκςεπ.  Λεςά ςημ καςάθερη ςηπ ποξρτξοάπ, επί μξμίμχπ σπξβληθέμςχμ 
δικαιξλξγηςικόμ ξι διαγχμιζϊμεμξι παοέυξσμ διεσκοιμίρειπ μϊμξ ϊςαμ ασςέπ 
ζηςξϋμςαι απϊ αομϊδιξ ϊογαμξ είςε καςά ςημ εμόπιξμ ςξσ διαδικαρία, είςε καςϊπιμ 
εγγοάτξσ ςηπ Σπηοερίαπ, μεςά ςημ ρυεςική γμχμξδϊςηρη ςξσ ξογάμξσ. Απϊ ςιπ 
διεσκοιμίρειπ, ξι ξπξίεπ παοέυξμςαι, ρϋμτχμα με ςα παοαπάμχ, λαμβάμξμςαι 
σπϊφη μϊμξ εκείμεπ πξσ αματέοξμςαι ρςα ρημεία για ςα ξπξία σπξβλήθηκε ρυεςικϊ 
αίςημα απϊ ςξ αομϊδιξ ϊογαμξ. Ζ Ρϋμβαρη θα καςαοςιρθεί ρςημ ελλημική γλόρρα 
με βάρη ςξσπ ϊοξσπ πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςημ παοξϋρα μελέςη και ςημ ποξρτξοά 
ςηπ Αμαδϊυξσ, θα διέπεςαι απϊ ςξ Δλλημικϊ Δίκαιξ και δεμ μπξοεί μα πεοιέυει ϊοξσπ 
αμςίθεςξσπ ποξπ ςξ πεοιευϊμεμξ ςηπ παοξϋραπ. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι καςά ςημ 
σπξγοατή ςηπ Ρϋμβαρηπ μα ποξρκξμίρει καςάρςαρη ποξρχπικξϋ θεχοημέμη απϊ 
ςημ Δπιθεόοηρη Δογαρίαπ πξσ θα αμαλάβει ςη τϋλανη ςξσ υόοξσ. Ξ  Αμάδξυξπ  
σπξυοεξϋςαι,  μεςά  απϊ  ρσμεμμϊηρη  με  ςημ  Αμαθέςξσρα  Αουή,  μα καςαθέςει ρ' 
ασςήμ ρςξ ςέλξπ κάθε μημϊπ, ξμξμαρςική καςάρςαρη με ςξ ποξρχπικϊ πξσ θα 
απαρυξλήρει  ςξμ  επϊμεμξ  μήμα,  θεχοημέμη  απϊ  ςημ  Δπιθεόοηρη  Δογαρίαπ.    
  
Ξ Αμάδξυξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ: 
 Μα καςαβάλει ρςξμ ξικείξ Αρταλιρςικϊ Τξοέα ςιπ Αρταλιρςικέπ Διρτξοέπ για 

ςξ ποξρχπικϊ ςηπ καθ’ ϊλη ςη διάοκεια ςηπ Ρϋμβαρηπ με εσθϋμη και ένξδα 
ςηπ, μη έυξμςαπ η Αμαθέςξσρα Αουή ξπξιαδήπξςε ρυέρη με ςξ ποξρχπικϊ 
ασςϊ. 

 Μα καςαβάλει ςιπ μϊμιμεπ απξδξυέπ ρςξσπ εογαζξμέμξσπ ςηπ. 
 Μα ςηοεί ςξ μϊμιμξ χοάοιξ και ςξσπ ϊοξσπ σγιειμήπ και αρτάλειαπ ςχμ 

εογαζξμέμχμ, ρε πεοίπςχρη δε πξσ διαπιρςχθεί παοάβαρη ςξσ ϊοξσ ασςξϋ 
θα καςαγγέλλεςαι η Ρϋμβαρη. 

  
Δάμ η αομϊδια Σπηοερία ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ ή η επιςοξπή παοαλαβήπ 
σπηοεριόμ ςξσ έογξσ διαπιρςόρει παοαβάρειπ ςχμ ϊοχμ ςηπ παοξϋρηπ μελέςηπ 
καςά ςη διάοκεια σλξπξίηρηπ ςξσ έογξσ, η Ρϋμβαρη καςαγγέλλεςαι. 

16. Ρήηπα ηθικού πεπιεσομένος 

Απξοοίπςξμςαι   ποξρτξοέπ   επιυειοήρεχμ   (καςαρκεσαρςικόμ   ή   εμπξοικόμ)   
πξσ καςά παοάβαρη ςχμ Άοθοχμ 138 και 182 ςηπ Διεθμξϋπ Ρϋμβαρηπ Δογαρίαπ 
απαρυξλξϋμ ή εκμεςαλλεϋξμςαι αμηλίκξσπ κάςχ ςχμ 15 εςόμ. 
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Γ. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

A/A ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛ/ΜΟ 

ΥΩΡΙ ΑΝΑΛ ΦΠΑ 
(€) 

ΦΠΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛ/ΜΟ 
ΜΔ ΦΠΑ 24% (€) 

1. 
Παξνρή ππεξεζηώλ Φύιαμεο 
ηνπ θηηξίνπ ηεο ΚΓΒΚ 
(απνγεπκαηηλή βάξδηα) 

12 ΜΖΝΔ 
(365 κέξεο) 

19.958,30 4.789,99 24.748,29 

2. 
ύλδεζε κε ην θέληξν ιήςεο 
ζεκάησλ θαη 24σξε 
παξαθνινύζεζε  

12 ΜΖΝΔ 
(365 κέξεο) 

3. 

Δπνρνύκελε πεξηπνιία 
(επαγγεικαηηθό όρεκα θαη 
θύιαθαο) ηνπιάρηζηνλ κία 
θνξά, θαηά ηηο ώξεο 22:00 – 
06:00  

12 ΜΖΝΔ 
(365 κέξεο) 

4. 
Άκεζε επέκβαζε   
(κε θάζε ελεξγνπνίεζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ)  

12 ΜΖΝΔ 
(365 κέξεο) 
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Γ. ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ 

ΟΝΟΜΑΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ    

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ   

Α.Φ.Μ. ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

ΑΡΜΟΓΗΑ Γ.Ο.Τ.   

ΣΖΛΔΦΩΝΟ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ  

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ: ΚΟΒΔΝΣΑΡΔΙΟ ΓΖΜΟΣΙΚΖ ΒΙΒΛΙΟΘΖΚΖ ΚΟΕΑΝΖ 

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ: ………./2019 

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΟΤ:  ΑΝΑΘΔΖ  ΓΙΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΙΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΦΤΛΑΞΖ ΣΟΤ 
ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΖ ΚΟΒΔΝΣΑΡΔΙΟΤ ΓΖΜΟΣΙΚΖ ΒΙΒΛΙΟΘΖΚΖ ΚΟΕΑΝΖ 

 

Α/Α ΔΗΓΟ - ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ Δ € 
ΥΩΡΗ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΣΗΜΖ 
Δ €, 

ΥΩΡΗ Φ.Π.Α. 

1. 
Παξνρή ππεξεζηώλ Φύιαμεο 
ηνπ θηηξίνπ ηεο ΚΓΒΚ 
(απνγεπκαηηλή βάξδηα) 

ΜΖΝΑ 
12 ΜΖΝΔ 
(365 κέξεο) 

  

2. 
ύλδεζε κε ην θέληξν ιήςεο 
ζεκάησλ θαη 24σξε 
παξαθνινύζεζε  

ΜΖΝΑ 
12 ΜΖΝΔ (365 

κέξεο) 
  

3. 

Δπνρνύκελε πεξηπνιία 
(επαγγεικαηηθό όρεκα θαη 
θύιαθαο) ηνπιάρηζηνλ κία 
θνξά, θαηά ηηο ώξεο 22:00 – 
06:00  

ΜΖΝΑ 
12 ΜΖΝΔ 
(365 κέξεο) 

  

4. 
Άκεζε επέκβαζε   
(κε θάζε ελεξγνπνίεζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ)  

ΜΖΝΑ 
12 ΜΖΝΔ (365 

κέξεο) 

  

 ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΑ ΜΖΝΑ ΑΝΔΤ 
ΑΝΑΛΟΓΟΤΝΣΟ ΦΠΑ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΩΝ ΣΩΝ 

ΝΟΜΗΜΩΝ ΚΡΑΣΖΔΩΝ * 

  

ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΥΩΡΗ ΦΠΑ  

ΠΟΟΣΟ ΑΝΑΛΟΓΟΤΝΣΟ 
ΦΠΑ 

 ΠΟΟ ΑΝΑΛΟΓΟΤΝΣΟ ΦΠΑ   

ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΜΔ ΦΠΑ  

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ / 
Ζκεξνκελία 
(ΦΡΑΓΗΓΑ ΤΠΟΓΡΑΦΖ) 
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Οίμακεπ άοθοξσ 68 ςξσ Μ. 3863/2010 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΣΟΙΥΔΙΟΤ 
Απιθμόρ 
Αηόμων 

Μηνιαία 
Γαπάνη 

καηά άηομο 
σωπίρ Φ.Π.Α. 

Μηνιαία 
ςνολική 
Γαπάνη 

σωπίρ Φ.Π.Α. 

ςνολική Γαπάνη 
Έπγος 

(ΓΙΑ ΔΝΑ ΠΛΖΡΔ 
ΖΜΔΡΟΛΟΓΙΑΚΟ 

ΔΣΟ) σωπίρ 
Φ.Π.Α 

 
1. 

Μηθηέο απνδνρέο πξνζσπηθνύ (πξνζσπηθό 
αζθαιείαο)  

    

2. Δηζθνξέο ΗΚΑ εξγνδόηε γηα ην πξνζσπηθό αζθαιείαο     

3. 
Κόζηνο επηδόκαηνο αδείαο (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
εηζθνξώλ ΗΚΑ ηνπ εξγνδόηε) γηα ην πξνζσπηθό 
αζθαιείαο 

    

4. 
Κόζηνο δώξσλ Υξηζηνπγέλλσλ (πεξηιακβαλνκέλσλ 
θαη εηζθνξώλ ΗΚΑ ηνπ εξγνδόηε) πξνζσπηθνύ 
αζθαιείαο 

    

5. 
Δπηπιένλ θόζηνο Κπξηαθώλ-αξγηώλ 
(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη εηζθνξώλ ΗΚΑ ηνπ εξγνδόηε 
γηα ην πξνζσπηθό αζθαιείαο 

    

6. 
Δπηπιένλ θόζηνο λπρηεξηλώλ (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
εηζθνξώλ ΗΚΑ ηνπ εξγνδόηε) πξνζσπηθνύ αζθαιείαο  

    

7. 
Κόζηνο αληηθαηαζηαηώλ εξγαδνκέλσλ ζε θαλνληθή 
άδεηα 

    

8. 
ΛΟΗΠΑ ΔΞΟΓΑ (Να αλαθεξζνύλ αλαιπηηθά θαη λα 
ηεθκεξησζνύλ θαηά ηελ θξίζε θάζε ππνςεθίνπ 
αλαδόρνπ) 

    

ΤΝΟΛΑ     

Μηνιαία Γαπάνη ςνολική Με ΦΠΑ 24%     

ςνολική Γαπάνη Έπγος 
(Για ένα ΠΛΖΡΔ ΖΜΔΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΣΟ) με ΦΠΑ 24% 

    

 
Ζ ξικξμξμική ποξρτξοά θα πεοιέυει ςιπ απαιςήρειπ πξσ αματέοξμςαι ρςξ άοθοξ 68 
ςξσ Μ. 3863/2010, (ΤΔΙ 115 Α’/2010) και θα πεοιλαμβάμει ςα καςχςέοχ ρςξιυεία: 

 ΣΙΜΔ Δ ΔΤΡΩ 

ΜΖΝΙΑΙΑ ΤΝΟΛΙΚΖ ΓΑΠΑΝΖ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ   

ΔΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΔΡΓΟ / ΜΖΝΑ  

ΝΟΜΙΜΔ ΚΡΑΣΖΔΙ ΔΠΙ ΣΖ ΑΞΙΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ / ΜΖΝΑ  

ΤΝΟΛΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΞΙΩΝ (άνες Φ.Π.Α.) / ΜΖΝΑ  

ΤΝΟΛΑ ΑΞΙΩΝ (με Φ.Π.Α.) / ΜΖΝΑ  

 
 

υμτάχθηκε  Ηεωρήθηκε 

10.04.2019  10.04.2019 

 
 
 

  

Δο Δημήςοηπ Λσλχμάπ 
Σπάλληλξπ ΙΔΒΙ 

 Θχάμμα Ρςεογιξπξϋλξσ 
Οοξψρςαμέμη Δ/μρηπ ΙΔΒΙ 

 


