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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της 12/2018 συνεδρίασης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
“Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την
παροχή υπηρεσιών φύλαξης του χώρου
λειτουργίας του Δημοτικού Θερινού
Κινηματογράφου και του 11ου Διαδημοτικού
Φεστιβάλ Θεάτρου Δήμων Αττικής”

Αριθ. Απόφασης: 99/ 2018

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα την 25/05/2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 15:30
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από την με αριθ.πρωτ.: 943/
21.05.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, Παπαμιχαήλ Σωτήρη που επιδόθηκε σε κάθε ένα
από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των –15- μελών βρέθηκαν
παρόντα -9- αρχίζει η συνεδρίαση:
Παρόντες
Απόντες
Παπαμιχαήλ Σωτήρης
Σερκεδάκης Αριστοτέλης
Μπονάρου Αργυρώ
Χριστοφοράτου Δήμητρα
Παπασπύρος Σπύρος
Θανόπουλος Αθανάσιος
Κανιώρης Νικόλαος
Γυφτέας Δημήτριος (αναπλ.)
Ρίζκ-Καρακατσάνη Μαρία (αναπλ.)

Βαλασιάδης Δημήτριος
Αθανασούλης Κων/νος
Κρητικίδης Κων/νος
Γουργούλης Ιωάννης
Ζορμπάς Βασίλειος
Μουστόγιαννης Αλέξανδρος

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του 9ου θέματος Η.Δ., προσήλθε ο κ. Αθανασούλης Κων/νος.

ΑΔΑ: 658ΖΟΛΘΒ-ΚΗ3

Επί του 8ου Θέματος Η.Δ.
ΘΕΜΑ: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του χώρου
λειτουργίας του Δημοτικού Θερινού Κινηματογράφου και του 11ου Διαδημοτικού Φεστιβάλ Θεάτρου
Δήμων Αττικής»
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:
Έχοντας υπ’ όψη:
α) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.
β) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
γ) Το άρθρο 66 και 68 του Ν.4013/11
δ) Το άρθρο 11 του Ν.4270/14
ε) Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/05-08-2016) περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.
στ) Τα άρθρα 75 και 158 του Ν.3463/06
ζ) Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2018.
η) Την ανάγκη για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του χώρου λειτουργίας του Δημοτικού Θερινού
Κινηματογράφου και του 11ου Διαδημοτικού Φεστιβάλ Θεάτρου Δήμων Αττικής
θ) Το με αριθμό 18REQ003071820 πρωτογενές αίτημα.
Λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις του N.4412/16, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που
προκύπτουν για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του χώρου λειτουργίας του Δημοτικού Θερινού
Κινηματογράφου και του 11ου Διαδημοτικού Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμων Αττικής, εισηγούμαστε
ως ακολούθως:

Η δαπάνη, που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του
χώρου λειτουργίας του Δημοτικού Θερινού Κινηματογράφου και του 11ου Διαδημοτικού Φεστιβάλ
Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμων Αττικής, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 7.965,76€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, έχει δε δεσμευτεί στoν ΚΑΔ 15.6142.05 (με τίτλο Φύλαξη χώρου
“ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΤΣΗΣ”) του εκτελούμενου προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.
CPV: 79713000-5 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Για τη Νυχτερινή Φύλαξη του χώρου Δημοτικού Θερινού Κινηματογράφου και του Διαδημοτικού Φεστιβάλ
Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμων Αττικής, καθώς και του περιβάλλοντα χώρου.
Ο Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Αγίας Παρασκευής προτίθεται να προχωρήσει στην ανάδειξη
αναδόχου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για την παροχή υπηρεσίας νυκτερινής φύλαξης του χώρου
λειτουργίας του Δημοτικού Θερινού Κινηματογράφου και του Διαδημοτικού Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου
Δήμων Αττικής, καθώς και του περιβάλλοντα χώρου, η οποία καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από 7 Ιουλίου
2018 έως και 17 Σεπτεμβρίου 2018.
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1) Οι φύλακες θα βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο του Δημοτικού Θερινού Κινηματογράφου και του
Διαδημοτικού Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμων Αττικής για να ελεγχτούν πιθανόν ύποπτα
πρόσωπα που θα υπάρχουν και θα

2) Ενημερώνουν τον φύλακα και κατόπιν τον Πρ/νο του Οργανισμού.
3) Οι φύλακες θα συνεργάζονται με τον Πρ/νο της μονάδας και θα έχουν ολοκληρωμένη εικόνα των
υποχρεώσεών τους.

4) Επιτηρούν όλους τους χώρους εξωτερικά και απομακρύνουν τους μη έχοντες σχέση με τον Οργανισμό.
5) Φυλάνε τα τραπεζοκαθίσματα από πιθανή φθορά ή κλοπή τους.
6) Φυλάνε την οθόνη προβολής πιθανή φθορά ή κλοπή της.
7) Φυλάνε την ηχητική και φωτιστική εγκατάσταση.
8) Γνωρίζουν τους υπαλλήλους του Οργανισμού και συνεργάζονται με αυτούς.
9) Τηρούν βιβλίο συμβάντων και αναφέρουν κάθε παρατήρησή τους, εγγράφως, σ’ αυτό.
10)
Κλειδώνουν όλες τις εξωτερικές πόρτες μόλις λήξει η προβολή της ταινίας ή του θεατρικού έργου
αντίστοιχα (περίπου στις 01:00) και τις ανοίγουν στις 08:00.

11)
12)

Παρακολουθούν κάθε θόρυβο και ελέγχουν με τρόπο κάθε διατάραξη που γίνεται στο χώρο.

Είναι εξοπλισμένοι με όλα τα απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους αντικείμενα
(φακός, κλειδιά, τηλέφωνο, κ.λ.π.).

13)

Ενημερώνονται για τα κέντρα υγείας και σε περίπτωση που παρουσιαστεί έκτακτη ανάγκη καλούν
το ΕΚΑΒ και ενημερώνουν άμεσα τον Πρ/νο της μονάδος.

14)

Γνωρίζουν τα δίκτυα πυροπροστασίας και σε περίπτωση πυρκαγιάς τα θέτουν σε λειτουργία.
Γνωρίζουν τους διακόπτες φωτισμού και ύδρευσης και τους χρησιμοποιούν όταν προκύψουν ανάγκες.

15)
16)

Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέτει στη μονάδα ονοματεπώνυμα των απασχολούμενων.

Το απασχολούμενο προσωπικό θα μισθοδοτείται, ασφαλίζεται, ελέγχεται κ.λ.π. από τον ανάδοχο,
χωρίς ο Οργανισμός να έχει την παραμικρή ευθύνη.

17)

Το προσωπικό του αναδόχου, θα πρέπει να έχει ήθος, ευπρεπή εμφάνιση και σωστό τρόπο
συμπεριφοράς. Θα πρέπει να γνωρίζει καλά την ελληνική γλώσσα και να έχει δυνατότητα άνετης
επικοινωνίας με το κοινό.

18)

Το προσωπικό που θα χρησιμοποιείται από τον ανάδοχο να έχει την κατάλληλη γνώση για τη
φύλαξη (άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, κ.λπ.). Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει στοιχεία που θα
αποδεικνύεται η καταλληλότητα του.

19)

Χωρίς σχετική συνεννόηση με τον Οργανισμό δε θα γίνεται αντικατάσταση του προσωπικού που
διατίθεται από την εταιρεία. Σε περίπτωση αντικατάστασης η εταιρεία θα πρέπει να καταθέτει τις άδειες
ασκήσεως επαγγέλματος των υπαλλήλων που αντικαθιστούν τους προηγούμενους.

20)

Σε περίπτωση ασθένειας ή άλλης εκτός προγράμματος ανάγκης αντικατάστασης, η αντικατάσταση
θα γίνεται μόνο από άτομο που ήδη είναι εκπαιδευόμενο και έχει τύχη της έγκρισής του.

21)

Το προσωπικό θα μισθοδοτείται,ασφαλίζεται και ελέγχεται πλήρως από τον ανάδοχο χωρίς ο
Οργανισμός να έχει την παραμικρή ευθύνη για τα θέματα αυτά.

22)

Ο ανάδοχος θα αναλαμβάνει με αποκλειστική του ευθύνη όλα τα απαραίτητα μέτρα για την
ασφαλή απασχόληση του προσωπικού αυτού. Είναι δε υποχρεωμένος για την πιστή τήρηση των
διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή καταβολή των νόμιμων αποδοχών, τήρηση του νόμιμου
ωραρίου,
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23)

Το ωράριο εργασίας είναι 19.00 έως 08.00 από 7 Ιουλίου 2018 έως και 17 Σεπτεμβρίου 2018,
καθημερινά όλες της ημέρες της εβδομάδος.

24)

Ο εργολάβος υποχρεούται να εφοδιάζει τους εργαζόμενους με αντίγραφο της κατάστασης
προσωπικού ή απόσπασμα αυτής όταν απασχολούνται εκτός της έδρας της επιχείρησης.(άρθρο 68 παρ. 7
του ν. N.3863/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν.4144/2013).

Ενδεικτικός προϋπολογισμός:
α/
α

ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Φύλαξη χώρων

ΗΜΕΡΑ

73

ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
88,00

ΔΑΠΑΝΗ

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

6.424,00
1.541,76

6.424,00

7.965,76
Δικαίωμα συμμετοχής – κριτήρια επιλογής αναδόχου :
Η επιλογή του ανάδοχου θα γίνει μετά την λήψη και αξιολόγηση προσφορών και την
κατάταξη των συμμετεχόντων με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες ή νομικά πρόσωπα του αντίστοιχου κλάδου.
Οι ενδιαφερόμενοι επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους, εκτός των άλλων,
τα εξής:
α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.
β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.
γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.
δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των
εργαζομένων.
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης (εργολάβοι) υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε
χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ως άνω στοιχεία. (άρθρο 68 παρ. 1 του ν. N.3863/2010, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν.4144/2013
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι, επί ποινή αποκλεισμού, στην προσφορά τους πρέπει επίσης να υπολογίζουν
εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους
κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν
στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.
(άρθρο 68 παρ. 1 του ν. N.3863/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν.4144/2013), καθώς επίσης και
να καταλείπει και κάποιο περιθώριο κέρδους, ώστε να μη θέτει σε κίνδυνο την εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.
(ΣτΕ 328/2013) .
Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους
τους.
Μαζί με την προσφορά τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν και τα εξής δικαιολογητικά:
1) Πιστοποιητικό αναδόχου από τη Δ/νση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σ.ΕΠ.Ε. από το οποίο
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του (παρ.2β Άρθρο 68 Ν.3863/10, όπως

ΑΔΑ: 658ΖΟΛΘΒ-ΚΗ3

προστέθηκε με την παρ.2 του Άρθρου 22 του Ν.4144/13). Για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από το
«Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης» οι εταιρείες παροχής
υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης προσκομίζουν υποχρεωτικά ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου
αυτών ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις
της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας. (άρθρο 68 παρ. 2δ του ν. N.3863/2010,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν.4144/2013)
2) Αντίγραφο της νόμιμης άδειας λειτουργίας της επιχείρησης που προβλέπεται από το άρθρο 2 το ν. 3707/08
3) Αντίγραφα των αδειών εργασίας του προσωπικού ασφαλείας που θα απασχοληθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 του
Ν.3707/08
4) Δήλωση του ν. 1599/86 ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών (τεχνική
περιγραφή) για τη παροχή της υπηρεσίας νυκτερινής φύλαξης Δημοτικού Θερινού Κινηματογράφου και τους
αποδέχεται ανεπιφύλακτα, καθώς και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς Δημοσίου και
ΟΤΑ.
Ο Οργανισμός έχει δικαίωμα να προβαίνει σε δειγματοληπτικό έλεγχο για την ποιότητα των υπηρεσιών που
παρέχει ο ανάδοχος. Ο έλεγχος μπορεί να γίνεται οποιαδήποτε στιγμή από την αρμόδιά υπηρεσία. Σε περίπτωση
που θα διαπιστωθεί ασυμφωνία χαρακτηριστικών της υπηρεσίας από τις τεχνικές προδιαγραφές, η οποία
διαπιστωμένα θα προέλθει από υπαιτιότητα του αναδόχου, ο ανάδοχος υποχρεούται αφ’ ενός μεν να την
επανορθώσει με δικές του δαπάνες, άλλως θα του επιβληθεί πρόστιμο και θα κηρυχθεί έκπτωτος. Οι
διαπιστώσεις ασυνέπειας ως προς την τήρηση των συμφωνηθέντων θα γίνονται από την υπηρεσία εγγράφως, ενώ
ο ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει ότι ενημερώθηκε και να αναφέρει αν συμφωνεί ή όχι. Εάν ο ανάδοχος
παραμελήσει τα ανωτέρω, καλείται μέσα σε ορισμένη προθεσμία να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του.
Τρόπος εκτέλεσης :
Απευθείας ανάθεση με απόφαση Προέδρου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06), μετά από
συλλογή προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους από την αρμόδια
επιτροπή αξιολόγησης (άρθρα 67 και 70 του Π.. 28/1980, άρθρο 46 της υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του
υπουργού εσωτερικών και άρθρο 72 του Ν. 3852/10).
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 (Τεχνική και Οικονομική)
Έγκριση Αποτελέσματος :
Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Πρόεδρος του Οργανισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 209 του Ν. 3463/06 ή ο νόμιμος αντικαταστάτης - αναπληρωτής αυτού (άρθρο 240 του Ν. 3463/06).
Σύμβαση:
Η σύμβαση καταρτίζεται από την οικονομική υπηρεσία του Ν.Π. και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η
σύμβαση συντάσσεται σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που
καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και στην προσφορά του μειοδότη.
Τρόπος πληρωμής:
Η εκτέλεση της, αναφερόμενης στην παρούσα εισήγηση, υπηρεσίας θα γίνει εφάπαξ και θα επιβλέπεται από την
κατά νόμο αρμόδια επιτροπή.
Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνει εφάπαξ, μετά από την έκδοση από τον ανάδοχο, των
νόμιμων φορολογικών στοιχείων(σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα βιβλίων και στοιχείων), την πιστοποίηση
των παρεχόμενων υπηρεσιών και την παραλαβή των αγαθών από την αρμόδια επιτροπή και την έκδοση
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χρηματικών ενταλμάτων από το λογιστήριο του Ν.Π., ενώ η πληρωμή δεν θα υπερβεί τις εξήντα(60) ημέρες από
την έκδοση του παραστατικού (Π.Δ. 166/2003).
Έγκριση Αποτελέσματος:
Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Πρόεδρος του Οργανισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 209 του Ν. 3463/06 ή ο νόμιμος αντικαταστάτης - αναπληρωτής αυτού (άρθρο 240 του Ν. 3463/06).
Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει την δαπάνη, που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών για την παροχή υπηρεσιών
φύλαξης του χώρου λειτουργίας του Δημοτικού Θερινού Κινηματογράφου και του 11ου Διαδημοτικού
Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμων Αττικής, η οποία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 7.965,76€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, έχει δε δεσμευτεί στoν ΚΑΔ 15.6142.05 (με τίτλο Φύλαξη χώρου
“ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΤΣΗΣ”) του εκτελούμενου προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.
και με αριθμό 18REQ003071820 Πρωτογενούς αιτήματος, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παρούσα
εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 99 /2018.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Παπαμιχαήλ Σωτήρης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από
το αρχείο μας.
Αγία Παρασκευή.............................................
Η Γραμματέας

Μπακιρτζή Καλλιόπη

Τα Μέλη
Σερκεδάκης Αριστοτέλης, Μπονάρου Αργ.,
Χριστοφοράτου Δήμ., Παπασπύρος Σπ.,
Θανόπουλος Αθαν., Κανιώρης Νικ.,
Ρίζκ-Καρακατσάνη Μ.(αναπλ.), Γυφτέας Δημ.(αναπλ.),

