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   Η ΔΕΥΑΤ  πρόκειται να προβεί στην κατωτέρω ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ   ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  :  
                       

                                                                                                                                      

ΤΡΙΠΟΛΗ: 30/10/2020 

   ΑΡ.ΠΡΩΤ:245 

 

 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ   

ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

Π.Υ3000,00 ΕΥΡΩ  ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η ανάθεση της φύλαξης – ασφάλειας 

(εσωτερικά)   των κεντρικών κτιρίων της    Δ.Ε.Υ.Α.Τ.  επί της οδού Πλατεία 

νέας δημοτικής αγοράς στην Τρίπολη, λόγω της αύξησης των κρουσμάτων  λόγω 

covid 19 στο Νομό μας και προκειμένου να διαφυλαχθεί η υγεία τόσο των 

εργαζομένων όσο και του κοινού απαιτείται ο έλεγχος στην είσοδο του κτιρίου για να 

αποφευχθεί ο συνωστισμός  

 

Ο ανάδοχος θα παρέχει στατική φύλαξη με ένα (1) ένστολο φύλακα τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες (από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρα 07:00 ́ έως 15:00 ́) με τις 

κάτωθι αρμοδιότητες: 

α) Ανέπαφη θερμομέτρηση όλων των εισερχομένων στο χώρο της Δ.Ε.ΥΑ.Τ. 

(εργαζομένων και κοινού). Η επιβολή του μέτρου είναι για λόγους δημόσιας υγείας 

για όσο χρόνο παραμένουν σε ισχύ τα μέτρα πρόληψης έναντι του κορωνοϊού covid-

19. Κατά τη θερμομέτρηση δεν θα ζητούνται στοιχεία ταυτότητας των εισερχομένων. 

Υποχρεούται, μόνον για όσους παρουσιάζουν άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για την 

υγεία των εργαζομένων και τη δημόσια υγεία γενικότερα, να ενημερώνει άμεσα τον 

εργοδότη ή τον ιατρό εργασίας. Για θερμοκρασία μεγαλύτερη των 37,5ο δεν θα 

επιτρέπεται η είσοδος. Πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας δεν θα 

γνωστοποιούνται σε τρίτους. 

β) Μετά τη θερμομέτρηση και τηρουμένων των ανωτέρω, θα γίνεται καταγραφή των 

εισερχομένων σε ειδικό βιβλίο (ονοματεπώνυμο, ώρα εισόδου, γραφείο που 

επισκέπτεται για εξυπηρέτηση, ώρα εξόδου), για την αποφυγή συγχρωτισμού και 

συνωστισμού καθώς και της τήρησης της ελάχιστης προβλεπόμενης απόστασης. 

γ) Η είσοδος του κοινού θα επιτρέπεται αποκλειστικά με μάσκα (μη ιατρική). Σε 

αυτούς που δεν κάνουν χρήση μάσκας (μη ιατρικής) δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στο 

κτίριο. 

δ) Το προσωπικό του αναδόχου υποχρεούται να επιτηρεί και να περιφρουρεί, να 

λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα πρόληψης και να εξουδετερώνει πιθανούς 

κινδύνους (απομάκρυνση ταραχοποιών ή επικίνδυνων ατόμων) και εν γένει να 

λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών της 

Δ.Ε.Υ.Α.Τ. 

ε) Κάθε άλλη ανάγκη γενικά καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας και εφόσον 

υφίσταται άμεσος κίνδυνος διάδοσης του κορωνοϊού covid-19 και στο πλαίσιο της 

ανάγκης περιορισμού της διασποράς αυτού, σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα 

σε συγκεκριμένο χρόνο και τις οδηγίες (ΕΟΔΥ, ΥΠ.ΕΣ, κλπ). 



 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό, το οποίο θα πρέπει να 

είναι εφοδιασμένο με τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων 

του (μάσκα προστασίας, επικοινωνιακά συστήματα, βιβλία εισόδου-εξόδου, 

αναφορές φύλακα κ.ά.). Η δαπάνη για την προμήθεια του εξοπλισμού βαρύνει 

αποκλειστικά τον ανάδοχο, εξαιρουμένης της συσκευής του θερμομέτρου. Επίσης θα 

πρέπει να είναι πάντα σε συνεχή επικοινωνία με τον επόπτη της υπηρεσίας για την 

επίλυση κάθε προβλήματος. Τέλος, λόγω της καταγραφής προσωπικών δεδομένων η 

ανάδοχος εταιρία υποχρεούται να αναπτύσσει και εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης 

Ασφαλείας Πληροφοριών, το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προτύπου 

ISO  27001:2013 ,που αφορά στην προστασία των εμπιστευτικών δεδομένων και 

στην ασφάλεια των πληροφοριών που διαχειρίζεται μία επιχείρηση/οργανισμός.  

 
Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  

 

 
 

 

ΤΡΙΠΟΛΗ:30/10/2020                                                                               ΤΡΙΠΟΛΗ:30/10/2020 

 

H ΣΥΝΤΑΞΑΣA                                                                                               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

    

                                                                                                              Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ.Υ ΔΕΥΑΤ 

ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΛΗΣ  

 
 

 

ΟΙ ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν  κλειστές  προσφορές έως την ΔΕΥΤΕΡΑ 

2/11/2020 και ώρα 7.00 π.μ. 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ της ΔΕΥΑΤ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 
ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1. Υπηρεσίες φύλαξης στο κτίριο 
της ΔΕΥΑ Τρίπολης 

ΜΗΝΑΣ 2 1500,00 3.000,00 

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3000,00 
 

Φ.Π.Α. 24% 720,00 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3720,00 


