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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την παροχή υπηρεσιών φύλαξης α) της Πλατείας Εθνικής 
Αντίστασης, κατά τη διάρκεια της Έκθεσης Εικαστικών Τεχνών 2016 και β) του Δημοτικού 
Θεάτρου Ηλιούπολης «Δ. Κιντής», κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Ηλιούπολης 2016, 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 και του Θεάτρου κρίνεται αναγκαία για προληπτικούς λόγους, ώστε να αποφευχθούν 
περιστατικά, όπως αυτά που σημειώθηκαν σε προηγούμενες διοργανώσεις, ενδεικτικά 
αναφέρονται το βάψιμο με graffiti των εκθεσιακών περιπτέρων και της εξέδρας, εισβολή στα 
περίπτερα, ζημιές στο σιντριβάνι, σκουπίδια από σπασμένα γυάλινα μπουκάλια, σπάσιμο 
καθισμάτων, πετροβολισμός της σκηνής, καταστροφές στις τουαλέτες του κοινού (σπασμένα 
καπάκια, νιπτήρες, κ.λπ. 
 
 

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 2.495,67€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και θα 
βαρύνει τον ΚΑ 15.6162.0004 με τίτλο «Φύλαξη πολιτιστικών – αθλητικών εγκαταστάσεων» 
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του «Πολιτιστικού Αθλητικού  Οργανισμού Δήμου 
Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – Γρηγόρης Γρηγορίου». 
 

Οι τιμές ελήφθησαν από το εμπόριο. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 23% 
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A 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 
CPVS 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΚΟΣΤΟΣ 

 
1. 

ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ  

79713000-5 ΕΡΓΑΣΙΑ/ΩΡΕΣ 164 7,50€ 1.230,00€ 

 
2. 

ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

79713000-5 ΕΡΓΑΣΙΑ/ΩΡΕΣ 
(ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ) 

94  8,50  799,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΠΑ 23% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

2.029,00€ 
466,67€ 

2.495,67€ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 23%) 

ΆΡΘΡΟ 1Ο  
Για τη φύλαξη και προστασία των χώρων και εγκαταστάσεων της πλατείας Εθνικής Αντίστασης και 
της Έκθεσης Εικαστικών Τεχνών που θα πραγματοποιηθεί τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο του 2016 
για μια εβδομάδα, καθώς και του Δημοτικού Θεάτρου Ηλιούπολης «Δ. Κιντής» για τις εκδηλώσεις 
του «Φεστιβάλ Ηλιούπολης 2016» που θα πραγματοποιηθούν τους μήνες Αύγουστο και 
Σεπτέμβριο του 2016. Απαιτείται ένα (1) άτομο ανά βάρδια. Οι ώρες φύλαξης θα περιλαμβάνονται 
μέσα στο ωράριο από 06.00 έως 22.00 
Τιμή κόστους: 7,50€ ανά ώρα 
ΕΦΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο  
Για τη φύλαξη και προστασία των χώρων και  εγκαταστάσεων της πλατείας Εθνικής Αντίστασης 
και της Έκθεσης Εικαστικών Τεχνών που θα πραγματοποιηθεί τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο του 
2016 για μια εβδομάδα, καθώς και του Δημοτικού Θεάτρου Ηλιούπολης «Δ. Κιντής» για τις 
εκδηλώσεις του «Φεστιβάλ Ηλιούπολης 2016» που θα πραγματοποιηθούν τους μήνες Αύγουστο 
και Σεπτέμβριο του 2016. Απαιτείται ένα (1) άτομο ανά βάρδια. Οι ώρες φύλαξης θα 
περιλαμβάνοντα μέσα στο ωράριο από 22.00 έως 06.00. 
Τιμή κόστους: 8,50€ ανά ώρα 
ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
Η παρούσα Μελέτη αφορά την παροχή υπηρεσιών φύλαξης α) της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης, 
κατά τη διάρκεια της Έκθεσης Εικαστικών Τεχνών 2016 και β) του Δημοτικού Θεάτρου 
Ηλιούπολης «Δ. Κιντής», κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Ηλιούπολης 2016, 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 και του Θεάτρου κρίνεται αναγκαία για προληπτικούς λόγους, ώστε να αποφευχθούν 
περιστατικά, όπως αυτά που σημειώθηκαν σε προηγούμενες διοργανώσεις, ενδεικτικά 
αναφέρονται το βάψιμο με graffiti των εκθεσιακών περιπτέρων και της εξέδρας, εισβολή στα 
περίπτερα, ζημιές στο σιντριβάνι, σκουπίδια από σπασμένα γυάλινα μπουκάλια, σπάσιμο 
καθισμάτων, πετροβολισμός της σκηνής, καταστροφές στις τουαλέτες του κοινού (σπασμένα 
καπάκια, νιπτήρες, κ.λπ. 
 
Η σχετική πίστωση λαμβάνεται από τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» 
οικονομικού έτους 2016 και με ΚΑ 15.6162.0004. 
 
Ο Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης - Γρηγόρης Γρηγορίου έχει το δικαίωμα 
σε περίπτωση πρόσληψης προσωπικού να διακόψει τις εργασίες του συνεργείου φύλαξης στο 
σύνολο ή σε μέρος των χώρων που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.  
 
ΑΡΘΡΟ 2ο  ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Τα στοιχεία της σύμβασης κατά σειρά είναι: 

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

 
ΑΡΘΡΟ 3ο  ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Η παρούσα παροχή υπηρεσίας γίνεται σύμφωνα με   
α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης» 
β) με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα 
γ) τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3731 
δ) την υπ΄ αριθ. 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066Β) απόφασης του υπουργείου Οικονομικών, περί 
καθορισμού των ορίων ανάθεσης. 
 
 



 
ΑΡΘΡΟ 4Ο  ΕΠΙΒΛΕΨΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ 
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε €2.495,67 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.  
Η αμοιβή καταβάλλεται τμηματικά μετά την έκδοση τιμολογίου και ύστερα από σύνταξη βεβαίωσης 
καλής εκτέλεσης από την αρμόδια επιτροπής παραλαβής.   
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου 
εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η 
διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. 
Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  κατά το νόμο 
Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει 
σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο  ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
Αμέσως μετά την ανάθεση των εργασιών, ο ανάδοχος θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική 
σύμβαση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. 
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των περιγραφόμενων εργασιών καθορίζεται από τη μέρα υπογραφής 
της σύμβασης και την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων. Οι εργασίες θα γίνουν κατόπιν συνεννόησης 
και σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας μας. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών 
δίδεται με απόφαση του Δ.Σ. μετά από εισήγηση της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ. 7 
του Π.Δ. 28/80. Το Νομικό Πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο με 
όλες τις σχετικές συνέπειες με το άρθρο 50 του Π.Δ. 28/80. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας και να 
καταβάλλει τις νόμιμες αποδοχές στο προσωπικό που απασχολεί, να τηρεί το νόμιμο ωράριο 
απασχόλησης, τους κανόνες ασφαλιστικής κάλυψης και τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των 
εργαζομένων. 
Το προσωπικό του αναδόχου που θα αναλάβει τη φύλαξη πρέπει να είναι άριστα εκπαιδευμένο, 
με καλή φυσική κατάσταση και υγεία, έμπειρο και να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την 
ασφαλή φύλαξη των χώρων/εγκαταστάσεων, στο πλαίσιο της σχετικής νομοθεσίας. 
 
ΆΡΘΡΟ 8Ο  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις 
που ισχύουν 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο  ΔΙΑΦΟΡΑ 
Για ότι δεν προβλέφθηκε καθώς και για την επίλυση διαφορών που τυχόν προκύψουν, ισχύουν οι 
διατάξεις του ΠΔ 28/80 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ11/Α), το ΠΔ 
60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007), σε συνδυασμό με τον Ν.3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» και οι συναφείς διατάξεις των οικείων Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών 
Αποφάσεων εν γένει. 
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      ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΕΛΑΛΗ               ΑΡΕΤΗ  ΚΑΡΒΕΛΑ 
 


