
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                           
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  
(Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ      ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,  4/4/2022 
        ΜΕΛΕΤΗ: Φύλαξη πολιτιστικών 
        αθλητικών εγκαταστάσεων  
              ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 8/2022 

Κ.Α.: 15.6162.0004   
 CPV: 79713000-5  

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης α) της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης 
και β) του Δημοτικού Θεάτρου Ηλιούπολης «Δ. Κιντής», κατά τη διάρκεια διαφόρων δράσεων του Ν.Π., 
λόγω της έλλειψης προσωπικού φύλαξης. Συγκεκριμένα, στο Νομικό Πρόσωπο υπηρετούν σε όλες τις 
αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις μόνο ένας φύλακας, ενώ η Δημοτική Αστυνομία αδυνατεί να 
καλύψει το σύνολο των αναγκών του «Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ».  
 
Η λήψη των κατάλληλων μέτρων για τη φύλαξη και την προστασία των εγκαταστάσεων της Πλατείας και 
του Θεάτρου 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). 
 
Η παρούσα Τεχνική Έκθεση  θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών σε τρίτους με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση της 
τιμής.  
 

Η παρούσα μελέτη διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3463/2006, του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4412/2016. 
 
Οι αναγραφόμενες υπηρεσίες είναι οι εκτιμούμενες ως μέγιστες απαραίτητες υπηρεσίες εκτέλεσης και είναι 
ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές. Συνεπώς, καθώς οι εργασίες θα γίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες 
του Νομικού Προσώπου, ενδέχεται να μην χρειαστεί να υλοποιηθούν στο σύνολό τους. Σε περίπτωση μη 
εκτέλεσης του συνόλου των αναγραφόμενων στη σύμβαση υπηρεσιών, ο ανάδοχος δε δικαιούται να 
αξιώσει αποζημίωση για τις υπηρεσίες που δεν υλοποιήθηκαν,  από τον Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. – Γρηγόρης 
Γρηγορίου. 
 
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. 
 
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό 3.994,04€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει 
τον ΚΑ 15.6162.0004 με τίτλο «Φύλαξη πολιτιστικών-αθλητικών εγκαταστάσεων» του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του «Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Ηλιούπολης 
(Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – Γρηγόρης Γρηγορίου». 
 
  Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ                Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
                     ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 
      ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΕΛΑΛΗ               ΑΡΕΤΗ  ΚΑΡΒΕΛΑ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
                                                        ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΛΑΤΖΗ 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΜΕ ΦΠΑ 24% 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPVS ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝ
Η 

ΚΟΣΤΟΣ 

1 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
(κατά τη διάρκεια της ημέρας)    

79713000-5 ΕΡΓΑΣΙΑ/ΩΡΕΣ 100 8,00€ 800,00€ 

2 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
(κατά τη διάρκεια της νύχτας) 

79713000-5 ΕΡΓΑΣΙΑ/ΩΡΕΣ 65 9,00€ 585,00€ 

3 ΦΥΛΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΘΕΑΤΡΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ. 
ΚΙΝΤΗΣ 
(κατά τη διάρκεια της ημέρας)    

79713000-5 ΕΡΓΑΣΙΑ/ΩΡΕΣ 162 8,00€ 1.296,00€ 

4 ΦΥΛΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΘΕΑΤΡΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ. 
ΚΙΝΤΗΣ (κατά τη διάρκεια της 
νύχτας) 

79713000-5 ΕΡΓΑΣΙΑ/ΩΡΕΣ 60 9,00€ 540,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΠΑ 24% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

3.221,00€ 
773,04€ 

3.994,04€ 

 
 
 
 
  Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ                Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
                    ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 
      ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΕΛΑΛΗ               ΑΡΕΤΗ  ΚΑΡΒΕΛΑ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 24%) 

ΆΡΘΡΟ 1ο  
Για τη φύλαξη και την προστασία των χώρων και των εγκαταστάσεων της Έκθεσης Ζωγραφικής (22 
περίπτερα 3,48Χ1,90Χ2,10 μέτρων, με σκελετό από στραντζαριστό βαμμένο, 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 
Τιμή κόστους: 8,00€ ανά ώρα 
ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ  
 
ΆΡΘΡΟ 2ο   
Για τη φύλαξη και την προστασία των χώρων και των εγκαταστάσεων της Έκθεσης Ζωγραφικής (22 
περίπτερα 3,48Χ1,90Χ2,10 μέτρων, με σκελετό από στραντζαριστό βαμμένο, 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 
Τιμή κόστους: 9,00€ ανά ώρα 
ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ  
 
ΑΡΘΡΟ 3ο  
Για την ασφαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων την καλοκαιρινή περίοδο αλλά και τη φύλαξη και την 
προστασία των χώρων και των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Θεάτρου Ηλιούπολης «Δ. Κιντής», το οποίο 
βρίσκεται στη 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. 
Απαιτείται ένα (1) άτομο ανά βάρδια. Οι ώρες φύλαξης θα περιλαμβάνονται μέσα στο ωράριο από 06.00 
έως 22.00. 
Τιμή κόστους: 8,00€ ανά ώρα 
ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ  

                                        
ΑΡΘΡΟ 4ο  
Για την ασφαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων την καλοκαιρινή περίοδο αλλά και τη φύλαξη και την 
προστασία των χώρων και των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Θεάτρου Ηλιούπολης «Δ. Κιντής», το οποίο 
βρίσκεται στη 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. 
Απαιτείται ένα (1) άτομο ανά βάρδια. Οι ώρες φύλαξης θα περιλαμβάνονται μέσα στο ωράριο από 22.00 
έως 06.00. 
Τιμή κόστους: 9,00€ ανά ώρα 
ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ  

 
 

  Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ                    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

    
                  

 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΕΛΑΛΗ                   ΑΡΕΤΗ  ΚΑΡΒΕΛΑ 
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 1ο   
Η παρούσα συγγραφή  υποχρεώσεων αφορά στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης α) της Πλατείας Εθνικής 
Αντίστασης και β) του Δημοτικού Θεάτρου Ηλιούπολης «Δ. Κιντής», κατά τη διάρκεια διαφόρων δράσεων 
του Ν.Π., λόγω της έλλειψης προσωπικού φύλαξης. Συγκεκριμένα, στο Νομικό Πρόσωπο υπηρετούν σε 
όλες τις αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις μόνο ένας φύλακας, ενώ η Δημοτική Αστυνομία αδυνατεί 
να καλύψει το σύνολο των αναγκών του Δήμου.  
 

Η λήψη των κατάλληλων μέτρων για τη φύλαξη και την προστασία των εγκαταστάσεων της Πλατείας και 
του Θεάτρου 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). 
 

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με  απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών σε τρίτους με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση της τιμής.  
 

Οι αναγραφόμενες υπηρεσίες είναι οι εκτιμούμενες ως μέγιστες απαραίτητες υπηρεσίες εκτέλεσης και είναι 
ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές. Συνεπώς, καθώς οι εργασίες θα γίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες 
του Νομικού Προσώπου, ενδέχεται να μην χρειαστεί να υλοποιηθούν στο σύνολό τους. Σε περίπτωση μη 
εκτέλεσης του συνόλου των αναγραφόμενων στη σύμβαση υπηρεσιών, ο ανάδοχος δε δικαιούται να 
αξιώσει αποζημίωση για τις υπηρεσίες που δεν υλοποιήθηκαν,  από τον Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. – Γρηγόρης 
Γρηγορίου. 
 

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. 
 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό 3.994,04€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει 
τον ΚΑ 15.6162.0004 με τίτλο «Φύλαξη πολιτιστικών-αθλητικών εγκαταστάσεων» του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του «Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Ηλιούπολης 
(Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – Γρηγόρης Γρηγορίου». 
 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και έως 
31/10/2021. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο   
Τα στοιχεία της σύμβασης είναι: 

1. Τεχνική Έκθεση-Προδιαγραφές 
2. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 
3. Γενική συγγραφή υποχρεώσεων 
4. Προϋπολογισμός προσφοράς 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο   
Η παρούσα μελέτη διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3463/2006, του Ν. 3852/2010, του Ν. 4412/2016.  
 

ΑΡΘΡΟ 4ο   
1) Ο προσφέρων-οικονομικός φορέας κατά την υποβολή της προσφοράς του θα προσκομίσει:  
α) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από  



αρμόδια Αρχή στην οποία θα αναγράφεται ότι τηρεί τις υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν 
από το άρθρο 18 παρ.2 του Ν.4412/2016 και ότι δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των 
άρθρων  73 και 74 του Ν.4412/2016 καθώς και ότι δεν συντρέχουν οι  λόγοι αποκλεισμού όπως 
αυτοί ορίζονται στα άρθρα 79 έως 81 του Ν.4412/2016. 
β) Έγγραφη βεβαίωση του κάθε ενδιαφερόμενου παρόχου από το επαγγελματικό ή εμπορικό 
μητρώο ή επαγγελματική ένωση ότι ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο ή 
οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό έγγραφο που την πιστοποιεί. 
2) Ο μειοδότης-οικονομικός φορέας κατά την υπογραφή της Σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις 
των παρ.2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 θα προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α) απόσπασμα ποινικού μητρώου, 
β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και  
γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας   
δ) αντίγραφο σύμβασης που έχει συνάψει  με δημόσιο φορέα, την τελευταία τριετία.  
3. Ο ανάδοχος σε περίπτωση που είναι αλλοδαπός, θα προσκομίσει πιστοποιητικό 
γλωσσομάθειας της ελληνικής γλώσσας και άδεια παραμονής.  
4. Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης (εργολάβοι), (Ν. 3863/2010, άρθρο 68, παρ. 1 όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 4144/2013), πρέπει με ποινή αποκλεισμού να 
εξειδικεύουν, εκτός των άλλων, σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα εξής: 
α) Τον αριθμό των εργαζομένων 
β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας 
γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι 
δ) Το ύψος του προϋπολογισμού ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών 
των εργαζομένων 
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά 
στ) Οι  εταιρείες  παροχής  υπηρεσιών φύλαξης (εργολάβοι) πρέπει, με ποινή 
αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ως άνω στοιχεία. 
Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των 
υπηρεσιώντους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου
 και τρίτων κρατήσεων.  
5. Υποχρεούνται να επισυνάψουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας 
στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.  
 

ΑΡΘΡΟ 5ο : 
Οι τιμές του συμβατικού τιμολογίου  είναι σταθερές  και αμετάβλητες  σε όλη τη διάρκεια της παροχής 
υπηρεσιών και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση.  
Η πληρωμή θα γίνεται με εντάλματα που θα εκδίδονται τμηματικά με την εξόφληση του 100% της 
συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας μετά από τις τμηματικές παραδόσεις. Τα 
εντάλματα θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 200 του 
Ν.4412/2016 και εφόσον η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών δεν διαπιστώσει 
καμία κακοτεχνία ως προς την ποιότητα και την εύρυθμη λειτουργία των σταδίων της παροχής των 
τμηματικών εργασιών. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο :  
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο ανάδοχος υποχρεούται 
να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο :  
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, 
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος 
του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Δήμου και σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 218 παρ.1 Ν.4412/16. 
 Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης 
προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που 
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% 
χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, γ) οι ποινικές 
ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση 
της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν 



μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το 
σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται 
από/με την αμοιβή του αναδόχου. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το 
δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο: 
Τον ανάδοχο θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου φόροι, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν την ημέρα του 
Διαγωνισμού και κάθε άλλη μελλοντική νόμιμη κράτηση.  
 

ΑΡΘΡΟ 9ο: 
Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης των υπηρεσιών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, οι συμβαλλόμενοι 
θα φροντίσουν να εξευρεθεί και να οριστεί από κοινού αποδεκτή νέα ημερομηνία πραγματοποίησης των 
υπηρεσιών που αναβλήθηκαν, εφόσον αυτό είναι εφικτό, χωρίς καμία απολύτως πρόσθετη επιβάρυνση του 
πρώτου των συμβαλλομένων. Για τη νέα ημερομηνία θα ισχύουν όλοι ανεξαιρέτως οι όροι και οι συμφωνίες 
του παρόντος. Σε περίπτωση ματαίωσης των εκδηλώσεων, η αντίστοιχη υπηρεσία (φύλαξη) ματαιώνεται 
οριστικώς και αζημίως για αμφότερα τα μέρη. 
Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης των υπηρεσιών λόγω υπαιτιότητας του αναδόχου, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 
από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 105 και 203 του Ν.4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο: 
Με αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη 
σύµβαση, η συνολική διάρκεια της σύµβασης µπορεί να  παρατείνεται µέχρι το 50% αυτής, ύστερα από 
σχετικό αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειµενικά 
δικαιολογηµένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 
Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύµβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, αν λήξει η 
παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της 
σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 217 παρ.2 του Ν.4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο: 
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια του 
προσωπικού που απασχολεί, καθώς και για την πρόληψη ατυχημάτων ή ζημιών σε οποιαδήποτε 
πρόσωπα ή πράγματα και έχει αποκλειστικά τις ευθύνες τόσο τις αστικές όσο και ποινικές για σωματικές 
βλάβες ή ζημιές που τυχόν συμβούν, είτε από δική του υπαιτιότητα είτε από εργαζόμενο σ΄ αυτόν 
εργατοτεχνικό προσωπικό, το οποίο ασφαλίζει στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Υποχρεούται επίσης να 
τηρεί τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, τις περί προσλήψεων, εργατικών ατυχημάτων και 
όλους εν γένει τους ισχύοντες κανονισμούς 
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παρέχει προσωπικό που θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο σε 
εργασίες φύλαξης δημόσιων χώρων & δημοσίων κτιρίων και θα φοράει ειδική ενδυμασία, η οποία θα είναι 
καθαρή, δεν θα είναι σκισμένη ή φθαρμένη. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών (κλπ) να εκτελέσει το συμβατικό έργο εφ’ όσον 
ζητηθεί από τον Πολιτιστικό Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – Γρηγόρης Γρηγορίου 
και σε διαφορετική ημερομηνία. 
 

ΑΡΘΡΟ  12ο: 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 105 και 203 του 
Ν.4412/2016.                                                                                          
ΑΡΘΡΟ  13ο: 
Για ό,τι δεν προβλέφθηκε καθώς και για την επίλυση διαφορών, ισχύουν οι διατάξεις του ν.4412/16 καθώς 
και για την επίλυση διαφορών αρμόδια είναι τα ελληνικά δικαστήρια. 
 
    Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ                Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
                    ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 

      ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΕΛΑΛΗ               ΑΡΕΤΗ  ΚΑΡΒΕΛΑ 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΛΑΤΖΗ 



 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ: ΦΥΛΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ-ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΜΕ ΦΠΑ24% 
 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPVS ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ΚΟΣΤΟΣ 

1 ΦΥΛΑΞΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ  

79713000-5 ΕΡΓΑΣΙΑ/ΩΡΕΣ 100   

2 ΦΥΛΑΞΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
(νυχτερινές ώρες) 

79713000-5 ΕΡΓΑΣΙΑ/ΩΡΕΣ 65   

3 ΦΥΛΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΘΕΑΤΡΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 
Δ. ΚΙΝΤΗΣ 

79713000-5 ΕΡΓΑΣΙΑ/ΩΡΕΣ 162   

4 ΦΥΛΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΘΕΑΤΡΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 
Δ. ΚΙΝΤΗΣ (νυχτερινές 
ώρες) 

79713000-5 ΕΡΓΑΣΙΑ/ΩΡΕΣ 60   

ΣΥΝΟΛΟ 
 

ΦΠΑ 24% 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 
 
 
 

 

Ολογράφως: ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ:………………………………………………………………………………….. 

ΦΠΑ:…………………………………………………………………………………………………………………… 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ:…............................................................................................................................. 

Ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Ν.Π.Δ.Δ «Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του Δήμου 
Ηλιούπολης που αφορά στην διενέργεια για την συγκεκριμένη υπηρεσία απευθείας ανάθεσης με 
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και βάση της Τεχνικής Μελέτης και έχοντας λάβει γνώση 
των όρων και της σχετικής τεχνικής έκθεσης και συγγραφή υποχρεώσεων, τους οποίους και 
αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.     

Ημερομηνία,…………… 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 


