
 

 

   

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ : ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

«ΦΥΛΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ-ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»  

Για την ασφαλή διοργάνωση διαφόρων δράσεων του Ν. Π. θα πρέπει  να προβούμε στην ανάθεση 

παροχής υπηρεσιών φύλαξης α) της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης, β) του Δημοτικού Θεάτρου 

Ηλιούπολης «Δ. Κιντής», γ) του χώρου παρκινγκ μπροστά από το Δημαρχιακό Μέγαρο και δ) των 

χώρων των αθλητικών εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια διαφόρων δράσεων του Ν.Π., λόγω της 

έλλειψης προσωπικού. Συγκεκριμένα, στο Νομικό Πρόσωπο υπηρετούν σε όλες τις αθλητικές και 

πολιτιστικές εγκαταστάσεις μόνο δύο φύλακες, ενώ η Δημοτική Αστυνομία αδυνατεί να καλύψει όλες 

τις ανάγκες του Δήμου.  

 

Η λήψη των κατάλληλων μέτρων για τη φύλαξη και την προστασία των εγκαταστάσεων της 

Πλατείας, του Θεάτρου, του χώρου πάρκινγκ μπροστά από το Δημαρχιακό Μέγαρο και των 

αθλητικών εγκαταστάσεων κρίνεται αναγκαία για προληπτικούς λόγους, ώστε να αποφευχθούν 

περιστατικά, όπως αυτά που σημειώθηκαν σε προηγούμενες διοργανώσεις, ενδεικτικά αναφέρονται 

το βάψιμο επιφανειών με graffiti, εισβολή στα εκθεσιακά περίπτερα, ζημιές και δολιοφθορές στις 

υποδομές και στις εγκαταστάσεις. 

 

Το Νομικό Πρόσωπο «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – 

Γρηγόρης Γρηγορίου» έχει το δικαίωμα σε περίπτωση πρόσληψης προσωπικού να διακόψει τις 

εργασίες της φύλαξης στο σύνολο ή σε μέρος των υπηρεσιών που αναφέρονται στις τεχνικές 

προδιαγραφές της μελέτης. 

 

Περιγραφή εργασιών - Ενδεικτικός προϋπολογισμός:  

Αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες:  

- Για τη φύλαξη και την προστασία των χώρων και των εγκαταστάσεων της Έκθεσης 

Εικαστικών Τεχνών (περίπου 20 εκθεσιακά περίπτερα καρέκλες και σκηνή με ηχοφωτιστικό 

εξοπλισμό)  στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, που θα πραγματοποιηθεί τους καλοκαιρινούς 

μήνες. Απαιτείται ένα (1) άτομο ανά βάρδια. Οι ώρες φύλαξης θα περιλαμβάνονται μέσα στο 

ωράριο από 06.00 έως 22.00 

- Για τη φύλαξη και την προστασία των χώρων και των εγκαταστάσεων της Έκθεσης 

Εικαστικών Τεχνών (περίπου 20 εκθεσιακά περίπτερα, καρέκλες και σκηνή με ηχοφωτιστικό 

εξοπλισμό) στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, που θα πραγματοποιηθεί τους καλοκαιρινούς 

μήνες. Απαιτείται ένα (1) άτομο ανά βάρδια. Οι ώρες φύλαξης θα περιλαμβάνονται μέσα στο 

ωράριο από 22.00 έως 06.00 

- Για την ασφαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων αλλά και τη φύλαξη και την προστασία των 

χώρων και των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Θεάτρου Ηλιούπολης «Δ. Κιντής», που 

βρίσκεται στην συμβολή των οδών Γαρδίκη και Σμόλικα, είναι χωρητικότητας περίπου 1200 

θέσεων, διαθέτει σκηνή με ξύλινο πάτωμα και ξύλινη πλάτη, καμαρίνια με τουαλέτες, 

τουαλέτες κοινού και πέντε εισόδους, την καλοκαιρινή περίοδο. Απαιτείται ένα (1) άτομο ανά 

βάρδια. Οι ώρες φύλαξης θα περιλαμβάνοντα μέσα στο ωράριο από από 06.00 έως 22.00. 

- Για την ασφαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων αλλά και τη φύλαξη και την προστασία των 

χώρων και των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Θεάτρου Ηλιούπολης «Δ. Κιντής», που 

βρίσκεται στην συμβολή των οδών Γαρδίκη και Σμόλικα, είναι χωρητικότητας περίπου 1200 

θέσεων, διαθέτει σκηνή με ξύλινο πάτωμα και ξύλινη πλάτη, καμαρίνια με τουαλέτες, 

τουαλέτες κοινού και πέντε εισόδους, την καλοκαιρινή περίοδο. Απαιτείται ένα (1) άτομο ανά 

βάρδια. Οι ώρες φύλαξης θα περιλαμβάνοντα μέσα στο ωράριο από 22.00 έως 06.00. 
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- Για τη φύλαξη και την προστασία των χώρων και των εγκαταστάσεων του Δημοτικού 

Πάρκινγκ που περιλαμβάνει προσομοιωτές (Προσομοιωτής ανατροπής αυτοκινήτου, 

Προσομοιωτής Πρόσκρουσης, Ζυγαριά Συσχέτισης Βάρους – Ταχύτητας, Γυαλιά 

Προσομοίωσης Μέθης) στο πλαίσιο της πραγματοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος 

οδικής ασφάλειας για τα παιδιά της Β/βάθμιας Εκπαίδευσης της πόλης μας. Απαιτείται ένα (1) 

άτομο ανά βάρδια. Οι ώρες φύλαξης θα περιλαμβάνοντα μέσα στο ωράριο από 06.00 έως 

22.00. 

- Για τη φύλαξη και την προστασία των χώρων και των εγκαταστάσεων του Δημοτικού 

Πάρκινγκ που περιλαμβάνει προσομοιωτές (Προσομοιωτής ανατροπής αυτοκινήτου, 

Προσομοιωτής Πρόσκρουσης, Ζυγαριά Συσχέτισης Βάρους – Ταχύτητας, Γυαλιά 

Προσομοίωσης Μέθης) στο πλαίσιο της πραγματοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος 

οδικής ασφάλειας για τα παιδιά της Β/βάθμιας Εκπαίδευσης της πόλης μας. Απαιτείται ένα (1) 

άτομο ανά βάρδια. Οι ώρες φύλαξης θα περιλαμβάνοντα μέσα 

- Για τη φύλαξη και την προστασία των χώρων και των εγκαταστάσεων του Α΄ αθλητικού 

κέντρου και περιλαμβάνει δύο κλειστά γήπεδα και ένα εξωτερικό γήπεδο του τένις. Απαιτείται 

ένα (1) άτομο ανά βάρδια. Οι ώρες φύλαξης θα περιλαμβάνοντα μέσα στο ωράριο από 06.00 

έως 22.00. 

- Για τη φύλαξη και την προστασία των χώρων και των εγκαταστάσεων του Α΄ αθλητικού 

κέντρου και περιλαμβάνει δύο κλειστά γήπεδα και ένα εξωτερικό γήπεδο του τένις. Απαιτείται 

ένα (1) άτομο ανά βάρδια. Οι ώρες φύλαξης θα περιλαμβάνοντα μέσα στο ωράριο από 22.00 

έως 06.00. 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης περιγράφεται αναλυτικά στον παρακάτω 

πίνακα:  
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPVS ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ΚΟΣΤΟΣ 

1 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ  

79713000-5 ΕΡΓΑΣΙΑ/ΩΡΕΣ 84 7,50€ 630,00€ 

2 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ (νυχτερινές 

ώρες) 

79713000-5 ΕΡΓΑΣΙΑ/ΩΡΕΣ 60 8,50€ 510,00€ 

3 ΦΥΛΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ. ΚΙΝΤΗΣ 

79713000-5 ΕΡΓΑΣΙΑ/ΩΡΕΣ 60 7,50€ 450,00€ 

4 ΦΥΛΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ. ΚΙΝΤΗΣ (νυχτερινές 

ώρες) 

79713000-5 ΕΡΓΑΣΙΑ/ΩΡΕΣ 40 8,50€ 340,00€ 

5 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΩΡΟΥ 

ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ 

79713000-5 ΕΡΓΑΣΙΑ/ΩΡΕΣ 16 7,50€ 120,00€ 

6 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΩΡΟΥ 

ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ 

(νυχτερινές ώρες) 

79713000-5 ΕΡΓΑΣΙΑ/ΩΡΕΣ 16 8,50€ 136,00€ 

7 ΦΥΛΑΞΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  79713000-5 ΕΡΓΑΣΙΑ/ΩΡΕΣ 22 7,50€ 165,00€ 

8 ΦΥΛΑΞΗ  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

(νυχτερινές ώρες) 

79713000-5 ΕΡΓΑΣΙΑ/ΩΡΕΣ 8 8,50€ 68,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 24% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

2.419,00€ 

580,56€ 

2.999,56€ 



 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις 

διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07, οι μελέτες παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση των 

οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία μπορούν να 

συντάσσονται από έναν υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση και να θεωρούνται 

από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας. Για τις ανωτέρω υπηρεσίες που ο προϋπολογισμός 

τους δεν ξεπερνάει τα όρια της απευθείας ανάθεσης (20.000.00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 

σύμφωνα το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016) η δαπάνη γίνεται με βάσει την περιγραφή, τον 

προϋπολογισμό και τα λοιπά, κατά την κρίση του Ν.Π., στοιχεία της υπηρεσίας, τα οποία 

περιέρχονται σε σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που υποκαθιστά την μελέτη και τα 

ανωτέρω τεύχη. 

 

Ύπαρξη πιστώσεων : 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό 2.999,56€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% 

και θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6162.0004 με τίτλο «Φύλαξη πολιτιστικών – αθλητικών 

εγκαταστάσεων» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του «Πολιτιστικού Αθλητικού  

Οργανισμού Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – Γρηγόρης Γρηγορίου». 

 

Φορέας χρηματοδότησης : 

Η δαπάνη για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Ν.Π.Δ.Δ.. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής – κριτήρια επιλογής αναδόχου : 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι ελεύθεροι επαγγελματίες ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 

(Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. κ.α.) που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις : 

 

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου ο οικονομικός φορέας αναφέρει: 

α) δε βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των αρ. 73 και 74  λόγω της οποίας αποκλείεται ή μπορεί 

να αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης  

β) Πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τα αρ. 75,76   

2. Δεν έχουν οφειλές στην εφορία και στο Ι.Κ.Α., γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση 

ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. 

3. Δικαίωμα αποστολής προσφοράς έχουν όλοι οι οικονομικοί φορείς (Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, 

νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών) που 

δραστηριοποιούνται στον αντίστοιχο κλάδο και έχουν τις απαιτούμενες, από την ισχύουσα κείμενη 

νομοθεσία, άδειες. Αυτό αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε 

ενδιαφερόμενου παρόχου στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή επαγγελματική ένωση.  

4. Κατάσταση προσωπικού η οποία έχει υποβληθεί στην αρμόδια Υπηρεσία ΣΕΠΕ 

 

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας : 

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Προέδρου (σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του 

άρθρου 209 του Ν.3463/06, όπως αυτή προστέθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του 

άρθρου 20 του Ν. 3731/08), μετά από συλλογή προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου 

κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την διαδικασία του ανωτέρω άρθρου.  

 

Συμβατικά Στοιχεία: 

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής, 

κατά σειρά ισχύος, είναι: 

 Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

 Η προσφορά του μειοδότη  

 Η υπ΄άριθμ. 18/2017 μελέτη της υπηρεσίας 

 

Έγκριση Αποτελέσματος : 

Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Πρόεδρος, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παραγράφου 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/06, όπως αυτή προστέθηκε με τις διατάξεις της 

παραγράφου 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08. 

 

Σύμβαση : 

Η σύμβαση θα καταρτιστεί από την υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. και θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα 

μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με τους όρους που αναφέρονται στην απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου που καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και στην προσφορά του μειοδότη που έγινε 

αποδεκτή από την κατά νόμο επιτροπή. 



 

Χρόνος Εκτέλεσης της υπηρεσίας  – Τρόπος πληρωμής: 

Η εκτέλεση της, αναφερόμενης στην παρούσα εισήγηση, υπηρεσίας θα γίνει τμηματικά έως 

30/11/2017 από την υπογραφή της σύμβασης και θα επιβλέπεται από την κατά νόμο αρμόδια 

επιτροπή. Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιείται με την πάροδο 

μετά την έκδοση από τον ανάδοχο των νόμιμων φορολογικών στοιχείων και την έκδοση χρηματικών 

ενταλμάτων από το λογιστήριο του Ν.Π.Δ.Δ. και σύμφωνα  με τις διατάξεις της παραγράφου Ζ του 

άρθρου 1 του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ – 107 Α/9-5-2013): «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 

4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και του άρθρου 3 της Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. 

 

Τόπος Εκτέλεσης: 

Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παρασχεθούν α) της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης, β) του Δημοτικού 

Θεάτρου Ηλιούπολης «Δ. Κιντής», γ) του χώρου παρκινγκ μπροστά από το Δημαρχιακό Μέγαρο και 

δ) των χώρων των αθλητικών εγκαταστάσεων μετά από υπόδειξη του αρμόδιου υπαλλήλου. 

 

Επίλυση διαφορών 

Αρμόδια όργανα, για την επίλυση διαφορών μεταξύ των συμβαλλόμενων, είναι τα ελληνικά 

Δικαστήρια. 

 

Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει την παρεχόμενη υπηρεσία : 

1. Οι διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/06, όπως αυτή προστέθηκε με 

τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  

3. Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07 

4. Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5/ 15 – 6 - 1959 « Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού 

Δήμων και Κοινοτήτων 

5. Οι διατάξεις του Π.Δ. 315/99, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την υπ’ αριθμόν 4604/05 κοινή 

απόφαση (Κ.Υ.Α.) των υπουργών εσωτερικών και οικονομικών 

6. Η υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιος του υπουργείου εσωτερικών 

7. Η παράγραφος Ζ του άρθρου 1 του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ – 107 Α/9-5-2013): «Επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και του άρθρου 3 της Οδηγία 

2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 

για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. 

 

 

Η Συντάξασα      Η Πρ/νη      

                     Τμ. Πολιτισμού    

      

 

Γεωργία Μπελαλή             Αρετή Καρβέλα      


