
                            

                          

                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                  Απόσπασμα από το Πρακτικό Νο: 8/2022 

                  Συνεδρίασης του Διοικητικού  

              Συμβουλίου                     

                              Αριθ. Απόφασης:  37/2022 

                               

 

     
Την Πέμπτη 7/7/22 και ώρα 19:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό 

Συμβούλιο  του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος 

Παπάγου – Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1028/1-7-2022 έγγραφη πρόσκληση 

του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος, η οποία 

πραγματοποιήθηκε διά ζώσης, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Παπάγου - Χολαργού (Περικλέους 55), σύμφωνα την υπ’ αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.34692/2022 

(ΦΕΚ 3004/τ.Β’/14-6-2022) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  
 

Έγινε διαπίστωση, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο δεκαπέντε (15) μελών, 

ήταν παρόντα επτά (7) τακτικά και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος, όπως φαίνεται   

παρακάτω: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Μιχάλης Υφαντής 1. Νίκος Κουκής 

2. Δημήτρης Νικολάου του Δημητρίου 2. Μιχάλης Χατζής 

3. Γεωργία Ζωγράφου – Γεωργακοπούλου 3. Ματίνα Ζούλια 

4. Μαρία Πατσαρίση 4. Αλέξανδρος Μελισσάρης 

5. Ειρήνη Κουμουτσέα 5. Ισμήνη Παραδέλλη 

6. Λεωνίδας Τζίμας 6. Στέλλα Ιωαννίδου 

7. Δήμητρα Κούτση - Κωνσταντάτου 7. Γιώργος Γουνελάς 

8. Ανδρέας Γαλανός (αναπλ. κας Κοσμάτου) 8. Βαρβάρα Κοσμάτου 
 

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης  η  υπάλληλος του ΔΟΠΑΠ, Σταυρούλα Σκιάνη, 

για την τήρηση των πρακτικών αυτής, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 97/2021 απόφαση 

Προέδρου περί ορισμού τής.  

ΘΕΜΑ 1ο:  Έγκριση παροχής υπηρεσιών φύλαξης αθλητικών εγκαταστάσεων του 

ΔΟΠΑΠ έτους 2022 
 

Ο Προϊστάμενος Διοικητικού – Οικονομικού κ. Γιωτόπουλος Χρήστος λαμβάνοντας 

υπόψιν  τα κάτωθι: 

• Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α 115), όπως τροποποιήθηκε 

με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4144/2013,  

«Η εκάστοτε αναθέτουσα αρχή, δηλαδή το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 

Δικαίου (ΝΠΔΔ), οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), οι φορείς και οι οργανισμοί 

                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

     ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

               ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8η 

ΑΔΑ: 9ΑΒΡΟΛΥΡ-650



του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις οικείες διατάξεις, η οποία (αρχή) 

αναθέτει απευθείας ή προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών 

καθαρισμού ή/και φύλαξης, υποχρεούται να ζητά από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών 

καθαρισμού ή/και φύλαξης (εργολάβοι) 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 προϋπολογιζόμενου ποσού που αφορά στις πάσης φύσεως νόμιμες 

αποδοχές αυτών των εργαζομένων. 

ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 

Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης (εργολάβοι) υποχρεούνται, 

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 υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους 

και των νόμιμων υπέρ του Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται 

να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην 

οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι». 

Οι πράξεις επιβολής προστίμου που επιβάλλονται σε βάρος εταιρειών παροχής 

υπηρεσιών καθαρισμού ή /και φύλαξης καταχωρούνται στο αντίστοιχο «Μητρώο 

Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών καθαρισμού ή/και Φύλαξης» που τηρείται 

στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης εργασίας. 

• Ομοίως, ισχύουν και οι υπόλοιπες διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 

Α 115), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4144/2013. 

• Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

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

147/τ.Α’/08-08-2016). 

• Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/τ.Α’/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Τις διατάξεις του Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/τ.Α’/07-11-2000), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Τις διατάξεις του Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & 

εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/τ.Α’/08-06-2006), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

112/τ.Α’/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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• Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/τ.Α’/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 167/τ.Α’/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Το άρθρο 39 του N. 4488/2017 (Α' 137) «Αποκλεισμός από δημόσιες συμβάσεις και 

χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας». 

• Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λπ.» (ΦΕΚ 74/τ.Α’/26-

03-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 143/τ.Α’/28-06-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Της με αριθ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

• Του π.δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία».  

• Τις διατάξεις του Π.Δ.113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

(ΦΕΚ 194/τ.Α’/22-11-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006114/τ.Α’/08.06.2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» και ειδικότερα της παρ. 9εδ.β του άρθρου 209.  

• Τις διατάξεις του άρθρου 2 του N. 3707/2008 που ρυθμίζει θέματα αδειοδότησης 

ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. 

• Το άρθρο 21 παρ. 11 του N. 3731/2008 που επιτρέπει στους ΟΤΑ να συνάπτουν 

συμβάσεις με εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.  

• Τις διατάξεις του N.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') ‘’Μεταρρύθμιση του 

θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 

Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 

λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον 

εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - 

Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των 

αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - 

Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις’’.  
• Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α΄/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 

αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες 

ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις 

για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» οι οποίες περιλαμβάνουν τροποποιήσεις 

του Ν. 4412/2016 

• Το υπ’ αριθ. πρωτ.: 1047/06-07-2022 πρωτογενές αίτημα για την παροχή υπηρεσίας 

φύλαξης των ανοιχτών αθλητικών εγκαταστάσεων του ΔΟΠΑΠ  στο Αθλητικό Κέντρο 

Κοινότητας Παπάγου 

 

προτείνει όπως εγκριθούν από το Δ.Σ. Δ.Ο.Π.Α.Π. τα παρακάτω :  
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1) Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη, ότι ο ΔΟΠΑΠ, στερείται επαρκούς προσωπικού 

φύλαξης, για τις εγκαταστάσεις του Αθλητικού Κέντρου Κοινότητας Παπάγου και 

συγκεκριμένα: στα δύο ανοιχτά γήπεδα Tennis, στα δύο ανοιχτά γήπεδα Basket, στο 

ανοιχτό γήπεδο στίβου και στους εξωτερικούς χώρους περιμετρικά αυτών, καθότι στον 

οργανισμό εργάζονται μόνο τέσσερις φύλακες οι οποίοι απασχολούνται αποκλειστικά 

σχεδόν στις ανοιχτές και κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις της Κοινότητας Χολαργού, 

κρίνεται αναγκαία η συνεργασία με ιδιωτική εταιρία φύλαξης με σκοπό την εύρυθμη 

λειτουργία αυτών, την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών και την 

προστασία των εν λόγω εγκαταστάσεων από φθορές και βανδαλισμούς. 

2)  Η έναρξη των υπηρεσιών ορίζεται από 01/08/2022 έως και 31/12/2022 (5 μήνες). 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

To άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 3463/2006 ορίζει ότι «Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές διευθύνουν και 

ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της 

εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και 

της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας». Οι αρμοδιότητες των δήμων αφορούν, κυρίως στους 

τομείς παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, στους οποίους περιλαμβάνονται: κατασκευή, 

διαχείριση και βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού συστήματος της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ιδιαίτερα η συντήρηση, η καθαριότητα και 

η φύλαξη των σχολικών κτιρίων. Στο άρθρο 178 ορίζεται επίσης ότι: «Οι Δήμοι και οι Κοινότητες 

οφείλουν να διατηρούν, να προστατεύουν και να διαχειρίζονται την κάθε είδους περιουσία τους 

με τρόπο επιμελή και αποδοτικό». Περαιτέρω ο ν. 3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής 

αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» ορίζει στο 

άρθρο 1 ότι «Η Δημοτική Αστυνομία ασκεί στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 75 και 79 του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το ν.3463/2006 τις αρμοδιότητες να προστατεύει 

τη δημοτική και κοινοτική περιουσία». 3  

Ο ΔΟΠΑΠ Δήμου Παπάγου – Χολαργού, προήλθε από τη συνένωση όλων των πρώην 

Νομικών Προσώπων των Δήμων Παπάγου και Χολαργού. Οι εγκαταστάσεις του, 

κτιριακές και αθλητικές εκτείνονται από την μια άκρη του Δήμου έως την άλλη.  

Αφενός, το υπάρχον προσωπικό φύλαξης του ΔΟΠΑΠ, μαζί με τους παραχωρημένους 

από τον Δήμο υπαλλήλους αποτελείται από τέσσερα (4) άτομα τα οποία δεν επαρκούν 

να φυλάξουν όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις (απασχολούνται αποκλειστικά σχεδόν 

στις ανοιχτές και κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις της Κοινότητας Χολαργού), με 

αποτέλεσμα η φύλαξη του Αθλητικού Κέντρου Κοινότητας Παπάγου, να είναι 

πλημμελείς έως ανύπαρκτη. Θα πρέπει επιπλέον να ληφθεί υπόψη ότι κατά την 

διάρκεια αδειών (καλοκαιρινών, αργιών, αναρρωτικών κλπ) η δυσκολία φύλαξης 

επιτείνεται. 

Αφετέρου,  η πρόσληψη ενός (1)  φύλακα, δεν είναι εφικτή  λόγω του περιορισμού των 

προσλήψεων.  
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Κατά συνέπεια για την κάλυψη των αναγκών όπως αναφέρονται άνωθεν, προτείνεται 

η ανάθεση φύλαξης και επιτήρησης των εγκαταστάσεων σε ιδιωτική εταιρία φύλαξης. 

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η προστασία και ομαλή λειτουργία του Αθλητικού 

Κέντρου αλλά και των κοινόχρηστων χώρων με απώτερο σκοπό την εμπέδωση 

αισθήματος ασφάλειας σε όλους και την προστασία της περιουσίας του ΔΟΠΑΠ. Η 

έναρξη των υπηρεσιών ορίζεται από 01/08/2022 έως και 31/12/2022 (5 μήνες).  

Α. Περιγραφή της προς ανάθεση υπηρεσίας  φύλαξης των ανοιχτών αθλητικών 

εγκαταστάσεων του ΔΟΠΑΠ  στο Αθλητικό Κέντρο Κοινότητας Παπάγου 

Αναλυτικά παρατίθενται, τα στοιχεία των εγκαταστάσεων  και η συχνότητα των 

υπηρεσιών: 

 

Στο συνολικό κόστος, ο ανάδοχος που θα προκύψει, θα πρέπει να συμπεριλάβει όλα τα 

έξοδα που μπορεί να απαιτηθούν, για την ορθή εκτέλεση και την έγκυρη παράδοση των 

ανωτέρω υπηρεσιών, στο Ν.Π.Δ.Δ., πχ  εξόδων αλληλογραφίας κλπ. 

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν πεζή περιπολία, φύλαξη και ασφάλεια με σκοπό τον 

αποκλεισμό, την παρεμπόδιση και αποτροπή εισόδου στις αθλητικές εγκαταστάσεις, 

ατόμων άσχετων με τη λειτουργία αυτών καθώς και τη γενικότερη ενίσχυση της 

αίσθησης ασφάλειας των χρηστών μέσα από την υπηρεσία αυτή. 

Τόπος παροχής υπηρεσιών: 

O τόπος παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών, είναι οι αθλητικές εγκαταστάσεις όπως 

αυτές  αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα. 

Α/Α Περιγραφή παρεχόμενων υπηρεσιών  Συχνότητα υπηρεσιών 

1 

Φύλαξη των δύο ανοιχτών γηπέδων Tennis 

του Αθλητικού Κέντρου Παπάγου (πεζή 

περιπολία) 

Τετάρτη έως Κυριακή, 

από 15.00 έως 23.00 

(από 01/08/2022 έως 31/12/2022) 

2 

Φύλαξη των δύο ανοιχτών γηπέδων Basket  

του Αθλητικού Κέντρου Παπάγου (πεζή 

περιπολία) 

Τετάρτη έως Κυριακή,  

από 15.00 έως 23.00 

(από 01/08/2022 έως 31/12/2022) 

3 

Φύλαξη του ανοιχτού γηπέδου στίβου  του 

Αθλητικού Κέντρου Παπάγου (πεζή 

περιπολία) 

Τετάρτη έως Κυριακή,  

από 15.00 έως 23.00 

(από 01/08/2022 έως 31/12/2022) 

4 

Φύλαξη των εξωτερικών χώρων περιμετρικά 

του Αθλητικού Κέντρου Παπάγου (πεζή 

περιπολία) 

Τετάρτη έως Κυριακή,  

από 15.00 έως 23.00 

(από 01/08/2022 έως 31/12/2022) 
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Οι υπηρεσίες φύλαξης και ασφάλειας μπορούν να εξυπηρετηθούν με την απασχόληση 

ενός ικανού ατόμου (φύλακα) κατάλληλα εκπαιδευμένου, εφοδιασμένου με άδεια 

εργασίας από το αρμόδιο υπουργείο. 

Θεσμικό πλαίσιο και ισχύουσες διατάξεις: 

• Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α 115), όπως τροποποιήθηκε 

με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4144/2013,  

«Η εκάστοτε αναθέτουσα αρχή, δηλαδή το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 

Δικαίου (ΝΠΔΔ), οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), οι φορείς και οι οργανισμοί 

του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις οικείες διατάξεις, η οποία (αρχή) 

αναθέτει απευθείας ή προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών 

καθαρισμού ή/και φύλαξης, υποχρεούται να ζητά από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών 

καθαρισμού ή/και φύλαξης (εργολάβοι) 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 προϋπολογιζόμενου ποσού που αφορά στις πάσης φύσεως νόμιμες 

αποδοχές αυτών των εργαζομένων. 

ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 

Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης (εργολάβοι) υποχρεούνται, 

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 υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους 

και των νόμιμων υπέρ του Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται 

να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην 

οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι». 

Οι πράξεις επιβολής προστίμου που επιβάλλονται σε βάρος εταιρειών παροχής 

υπηρεσιών καθαρισμού ή /και φύλαξης καταχωρούνται στο αντίστοιχο «Μητρώο 

Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών καθαρισμού ή/και Φύλαξης» που τηρείται 

στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης εργασίας. 

• Ομοίως, ισχύουν και οι υπόλοιπες διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α 115), 

όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4144/2013. 

• Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/τ.Α’/08-08-2016). 
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• Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/τ.Α’/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Τις διατάξεις του Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/τ.Α’/07-11-2000), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Τις διατάξεις του Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/τ.Α’/08-06-2006), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

• Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/τ.Α’/13-07-2010), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 

204/τ.Α’/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 

Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/τ.Α’/23-

07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Το άρθρο 39 του ν. 4488/2017 (Α' 137) «Αποκλεισμός από δημόσιες συμβάσεις και 

χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας». 

• Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λπ.» (ΦΕΚ 74/τ.Α’/26-03-

2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

143/τ.Α’/28-06-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Της με αριθ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 

και Ανάπτυξης». 

• Του π.δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία».  

• Τις διατάξεις του Π.Δ.113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 

194/τ.Α’/22-11-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006114/τ.Α’/08.06.2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» και ειδικότερα της παρ. 9εδ.β του άρθρου 209.  

• Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3707/2008 που ρυθμίζει θέματα αδειοδότησης ιδιωτικών 

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. 

• Το άρθρο 21 παρ. 11 του ν. 3731/2008 που επιτρέπει στους ΟΤΑ να συνάπτουν συμβάσεις 

με εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.  
 

Υποχρεώσεις εταιρίας και λοιπά αποδεικτικά συμμετοχής και τεχνικής επάρκειας επί 

ποινής αποκλεισμού: 

• Υπεύθυνο έργου με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία δέκα (10) ετών σε υπηρεσίες 

φύλαξης.  
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• Ο/οι φύλακες θα συνεργάζονται στην αντιμετώπιση κάθε παράνομης ενέργειας 

με το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής. Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας της 

αστυνομικής δύναμης οι εισβολείς θα εντοπίζονται, θα απωθούνται μέσα στα 

πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους και ταυτόχρονα θα ενημερώνεται το 

Αστυνομικό Τμήμα για τη δίωξή τους.  

• Κατάσταση προσωπικού από αρμόδια αρχή συνοδευόμενη από βεβαίωση 

ασφαλιστικού φορέα καθώς και κάθε άλλο σχετικό πρόσφορο στοιχείο 

(συμβάσεις, δελτία/τιμολόγια παροχής υπηρεσιών κ.λ.π.) από τα οποία θα 

αποδεικνύεται ότι ο φύλακας που θα απασχοληθεί στην παροχή υπηρεσιών που 

αποτελεί αντικείμενο της παρούσης, είναι ενταγμένος στο ήδη υπάρχον 

προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με πλήρη απασχόληση και είναι 

έμπειρος, έχοντες τουλάχιστον συμπληρώσει 3 έτη απασχόλησης ως φύλακας 

σε αυτό ή άλλο οικονομικό φορέα και ηλικίας άνω των 25 ετών. Επίσης η εταιρία 

πρέπει να διαθέτει στο προσωπικό της κατά ελάχιστον 25 φύλακες με μόνιμη 

πλήρη απασχόληση, διαθέτοντας τη σχετική άδεια εργασίας προσωπικού 

φύλαξης σε ισχύ. 
 

Παρεχόμενες υπηρεσίες: 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από  τον ανάδοχο θα είναι οι εξής:  

• Υποβολή αναφοράς στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΔΟΠΑΠ για θέματα ασφάλειας 

(π.χ. πτώση δένδρων, βλάβες σε δίκτυα, ελλιπής φωτισμός κ.τ.λ.).  

• Αναμονή και φύλαξη σε εγκατάσταση μέχρι την επί τόπου παρουσία της 

αστυνομίας (μόνο αν διαπιστωθεί κάποιος βανδαλισμός κ.τ.λ.). 

• Αναφορά περιστατικών καταπάτησης μέτρων κατά της διασποράς covid-19 στις 

αρμόδιες αρχές ( Ελληνική Αστυνομίας – ΔΟΠΑΠ). 

• Παροχή πληροφοριών στους δημότες (το είδος των πληροφοριών θα ορισθεί από 

το ΔΟΠΑΠ).  

Υποχρεώσεις φυλάκων: 

Το προσωπικό φύλαξης οφείλει να ακολουθεί ορισμένους κανόνες για την 

αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του. Οι κανόνες αυτοί απορρέουν από το 

σχέδιο φύλαξης και έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, κάθε εργαζόμενος 

στην υπηρεσία φύλαξης οφείλει: 

Να έχει μαζί του: 

• Αντίγραφο της άδειας εργασίας. 

• Ενδεικτική ταυτότητα SECURITY κατά την προσέλευση στο χώρο εργασίας για 

την ανάληψη των καθηκόντων του. 

Επίσης:  
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✓ Να φοράει, σύμφωνα με το νόμο, το αλεξίσφαιρο γιλέκο. 

✓ Να έχει πάντα μαζί του τον ασύρματο φορτισμένο.  

✓ Να φοράει την εγκεκριμένη στολή της εταιρείας.  

✓ Να διατηρεί σε άριστη κατάσταση τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη φύλαξη 

(φακός, ασύρματος, αδιάβροχο, τζάκετ, βιβλίο συμβάντων).  

✓ Να μην κάνει χρήση αλκοολούχων ποτών ή άλλων ουσιών που μπορεί να 

επηρεάσουν την εκτέλεση των καθηκόντων του. 

✓ Να μην εκτελεί οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, που δεν σχετίζεται με την 

εκτέλεση των καθηκόντων του κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας.  

✓ Να χρησιμοποιεί τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας (τηλεφωνικές συσκευές, 

Η/Υ) αποκλειστικά για υπηρεσιακούς λόγους. 

✓ Να συμπεριφέρεται αυστηρά υπηρεσιακά και με ευπρέπεια. 

✓ Να τηρεί εχέμυθη στάση σε ότι σχετίζεται με την εκτέλεση των καθηκόντων του. 

✓ Να επικοινωνεί με τον ΔΟΠΑΠ για θέματα υπηρεσιακά και για θέματα που 

σχετίζονται με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του και να υποβάλει αναφορά 

των συμβάντων σε ημερήσια βάση. 

✓ Να μη φέρει ή χρησιμοποιεί οποιουδήποτε είδους οπλισμό (χειροπέδες, σπρέι, 

γκλοπ κ.λ.π.).  

✓ Να φροντίζει να ενημερώνεται για το πρόγραμμα των βαρδιών φύλαξης.  

✓ Οι μονάδες φύλαξης θα πρέπει επιπροσθέτως σε συνεννόηση πάντοτε με τη 

διοίκηση του ΔΟΠΑΠ (Πρόεδρο ή κατά περίπτωση Αντιπρόεδρο), να επιδιώκουν 

την από τα παριστάμενα αστυνομικά όργανα δίωξη των παρανομούντων ή όσων 

αποπειρώνται να παρανομήσουν. 

✓ Το προσωπικό φύλαξης, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, θα έχει ως 

γνώμονα των ενεργειών του, την επιτήρηση και φύλαξη κινητών και ακίνητων 

περιουσιακών αγαθών και των εγκαταστάσεων, την εξασφάλιση της ασφάλειας 

και της προστασίας του προσωπικού, των επισκεπτών και άλλων προσώπων από 

έκνομες ενέργειες, στον χώρο που έχει καθορισθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες 

του. 

✓ Επιτηρούν διαρκώς τον τομέα ευθύνης τους, δεν απομακρύνονται από αυτόν 

χωρίς την άδεια των προϊσταμένων τους. 

✓ Κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους βρίσκονται σε επαγρύπνηση, ώστε να 

αντιλαμβάνονται τα διάφορα περιστατικά, να προβλέπουν τις ενδεχόμενες 

εξελίξεις τους και να τις αντιμετωπίζουν σωστά. 

✓ Η συμπεριφορά των φυλάκων θα είναι ευγενής, εξυπηρετική και φιλική προς 

όλους, χωρίς να υποβαθμίζεται το επίπεδο των υπηρεσιών τους και ιδίως το 

κύρος και η επιβολή τους.  

✓ Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, φορούν την προβλεπόμενη στολή της 

εταιρείας, φέρουν την αστυνομική και υπηρεσιακή τους ταυτότητα, το διακριτικό 

σήμα Ι.Ε.Π.Υ.Α., την ειδική άδεια εργασίας τους (επικυρωμένο αντίγραφο) καθώς 
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και αλεξίσφαιρο γιλέκο που τους χορηγεί η εταιρεία. Το προσωπικό θα φέρει 

ειδική στολή - διακριτή. Καθημερινά θα φορούν τη στολή καθαρή, σιδερωμένη 

και χωρίς φθορές. Θα είναι σωματικά καθαροί ώστε να μην δίνουν αφορμή για 

αρνητικά σχόλια. Οφείλουν, επίσης, να διατηρούν σε άριστη κατάσταση τον 

εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στη φύλαξη (φακός, ασύρματος, κ.λπ.). 

✓ Θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για την αντιμετώπιση κλεφτών, 

ναρκομανών, μέθυσων και γενικά σε κάθε περίπτωση που τίθεται σε κίνδυνο η 

ζωή, η ακεραιότητα και η περιουσία των δημοτών, πάντα στα πλαίσια των 

νόμιμων αρμοδιοτήτων τους. 

✓ Να συνεργάζονται με τις αρμόδιες κρατικές αρχές και όπου κρίνεται αναγκαία 

η παρέμβαση τους να τις ενημερώνει (Αστυνομία, ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική κ.λ.π.). 

✓ Το προσωπικό που θα διατίθεται, θα έχει εκτός από την κατά νόμο άδεια 

εργασίας, ήθος, ευπρεπή εμφάνιση, καλή φυσική κατάσταση για την 

αντιμετώπιση περιστατικών που διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία στις 

εγκαταστάσεις που παρέχει υπηρεσία και σωστό τρόπο συμπεριφοράς.  

✓ Θα γνωρίζει καλά την ελληνική γλώσσα και θα έχει δυνατότητα άνετης 

επικοινωνίας με το κοινό. 

✓ Δεν θίγουν, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, τα κάθε είδους 

συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα των πολιτών. Επίσης δεν θα 

χρησιμοποιούν μέσα και μεθόδους που μπορούν να προκαλέσουν ζημία, βλάβη 

ή ενόχληση σε τρίτους ή να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών. 

✓ Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τον τίτλο ¨αστυνομικός¨ ή λέξεις ή φράσεις 

ικανές να παραπλανήσουν το κοινό ότι αντιπροσωπεύει δημόσια αρχή και 

ιδιαίτερα αστυνομική. 

✓ Ενεργούν με αξιοπρέπεια, λεπτότητα, ευγένεια ελέγχοντας πλήρως τα λόγια και 

τις πράξεις τους, αποφεύγοντας την σκληρότητα ή πράξεις βίας. 

✓ Θα τους διακρίνει επαγγελματισμός , αμεροληψία και αποτελεσματικότητα. 

✓ Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους δεν συμμετέχουν σε πολιτικές, 

θρησκευτικές, αθλητικές ή άλλες εκδηλώσεις και συζητήσεις άσχετες με τα 

υπηρεσιακά τους καθήκοντα. 

✓ Αποφεύγουν οτιδήποτε είναι δυνατό να τους αποσπάσει την προσοχή όπως 

ανάγνωση εντύπων, ακρόαση ραδιοφώνου, παρακολούθηση τηλεόρασης. 

✓ Δεν επιτρέπεται να δέχονται επισκέψεις φίλων ή συγγενών τους στο χώρο που 

εκτελούν υπηρεσία. 

✓ Θα είναι εχέμυθοι ως προς τα θέματα που αφορούν την εταιρεία, όσο και για 

αυτά που αφορούν τον χώρο που προσφέρουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες τους, 

μη παρέχοντας πληροφορίες σε κανένα έξω-υπηρεσιακό άτομο για τους χώρους 

φύλαξης, για τα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας, τη δομή της εταιρείας 

φύλαξης ή των υφιστάμενων μέτρων ασφαλείας. 
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✓ Απαγορεύεται στους εκπροσώπους και τους υπαλλήλους της εταιρίας, η 

οπλοφορία και η κατοχή όπλων, καθώς και των λοιπών αντικειμένων που 

προβλέπονται στις διατάξεις του νόμου περί όπλων, πυρομαχικών και 

εκρηκτικών υλών. 

✓ Το προσωπικό φύλαξης, εφόσον διαπιστώσει περιστατικό που θέτει σε κίνδυνο 

τη δημόσια περιουσία, όπως απόπειρα βανδαλισμών, ζημιών, κλοπής 

αντικειμένων κ.λ.π. ή παράνομη διέλευση οχημάτων με τρόπο που, ομοίως, 

μπορεί να καταστρέψει τις δημοτικές εγκαταστάσεις, οφείλει να εμποδίσει το 

περιστατικό με κάθε νόμιμο και πρόσφορο τρόπο και να ενημερώσει αμέσως τον 

υπεύθυνο έργου της εταιρείας, το ΔΟΠΑΠ και την αστυνομική αρχή. Επίσης, ο 

ανάδοχος και το προσωπικό του οφείλει να ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες 

του ΔΟΠΑΠ σε περίπτωση που διαπιστώσει καταστάσεις μη εύρυθμης 

λειτουργίας, όπως ενδεικτικά, διαρροή φρεατίων, ελλιπή φωτισμό, πτώσεις 

δένδρων, πυρκαγιά, καθώς και περιπτώσεις εκτέλεσης υπηρεσιών από τρίτους 

(π.χ. σκάψιμο, αποξηλώσεις πλακών κ.λ.π.). 

✓ Το προσωπικό ασφαλείας κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας θα ελέγχει, θα 

επιβλέπει και θα επιτηρεί τους χώρους φύλαξης και οφείλει να κάνει ανάληψη 

βάρδιας 15 λεπτά πριν την ώρα έναρξης και να αποχωρεί 5 λεπτά μετά τη λήξη 

της ώστε να υπάρχει χρόνος για τη συμπλήρωση του βιβλίου συμβάντων 

✓ Σε όλες τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ο φύλακας θα πρέπει να παραμείνει 

ψύχραιμος και ουδέποτε να θέσει σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα και τη 

ζωή του. 

✓ Σε περίπτωση που ο φύλακας έχει βάσιμες ενδείξεις ότι απειλείται η προσωπική 

του ασφάλεια, ειδοποιεί άμεσα την Αστυνομία (100) και το επιχειρησιακό κέντρο. 

Η ειδοποίηση γίνεται τηλεφωνικά, με ασύρματο, με μπουτόν κινδύνου ή με 

συνδυασμό αυτών. 

✓ Ακολούθως μεταβαίνει σε χώρο που παρέχει τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια 

και αναμένει επέμβαση της Αστυνομίας. Δεν εγκαταλείπει το χώρο της φύλαξης 

παρά μόνο όταν διαπιστώσει ότι κινδυνεύει άμεσα η ζωή του ή σωματική του 

ακεραιότητα. 

✓ Πάντοτε αποφεύγει άμεση εμπλοκή με τον αντίπαλο και σε περίπτωση που αυτή 

είναι αναπόφευκτη, ενεργεί μέσα στα όρια της «νόμιμης άμυνας». 
 

Κυρώσεις Φύλακα Ασφαλείας: 

Για την αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών ασφάλειας και φύλαξης στο ΔΟΠΑΠ 

κρίνεται αναγκαία η διεξαγωγή εφόδων τόσο από τον επόπτη της εταιρείας όσο και 

από τον ΔΟΠΑΠ, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των κανονισμών και προδιαγραφών 

των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πλημμελής άσκηση 

καθηκόντων θα επιβάλλονται κυρώσεις. 

Προσωπικό – Εξοπλισμός – Εποπτεία: 
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Το προσωπικό θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο ώστε να εργάζεται αποτελεσματικά, 

τηρώντας τη νομοθεσία και σε συνεργασία πάντοτε με τις αστυνομικές αρχές για την 

περιφρούρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΔΟΠΑΠ. Ο φύλακας θα πρέπει να 

διαθέτει τον παρακάτω εξοπλισμό: 

- Στολή και σήμανση αναγνώρισης.  

- Ειδικό  φακό περιπολίας. 

- Ασύρματη ενδοεπικοινωνία. 

- Εταιρική κινητή τηλεφωνία. 

- Ηλεκτρονική σημειακή αναγνώριση και σύστημα γεωεντοπισμού φυλάκων για 

να ελέγχεται η θέση και η πορεία τους είτε εκτελούν εποχούμενη είτε πεζή 

περιπολία (σχετικό αποδεικτικό παρακολούθησης της υπηρεσίας, οφείλει να 

προσκομίσει ο ανάδοχος στο πλαίσιο της τεχνικής προσφοράς).  

- Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών φύλαξης, ο ανάδοχος μέσω του 

επόπτη του θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το ΔΟΠΑΠ, υποχρεούται δε να 

λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση 

των υπηρεσιών. 

- Ως βασικός όρος θεωρείται η υποχρέωση της αναδόχου εταιρείας για την 

απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή 

καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 

είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την Σ.Σ.Ε., τήρηση του νόμιμου 

ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων 

κ.λ.π. 

- Σε περίπτωση που καταγγελθεί παράβαση του ανωτέρου όρου, θα καλείται ο 

ανάδοχος σε έγγραφες εξηγήσεις εντός 5 ημερών και στη συνέχεια και εφόσον 

τα καταγγελλόμενα διαπιστωθούν, θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την 

ανάδοχο εταιρία. 

- Ο ΔΟΠΑΠ θα παρακολουθεί τη σωστή εκτέλεση των όρων της σύμβασης και θα 

προβαίνει σε υποδείξεις ή παρατηρήσεις στον ανάδοχο εάν χρειασθούν. 
 

Β. Επιθυμητός τόπος παράδοσης των ανωτέρω υπηρεσιών:  

Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα πρέπει να εκτελεστούν από τον ανάδοχο οικονομικό φορέα 

στις εγκαταστάσεις του ΔΟΠΑΠ όπως αναφέρονται στους πίνακες και να βεβαιωθούν 

για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών που προσέφερε από την κατά νόμο αρμόδια 

επιτροπή.     

Α/Α Εγκατάσταση Διεύθυνση 

1 
2 ανοιχτά γήπεδα Tennis «Αθλητικού 

Κέντρου Κοινότητας Παπάγου» 

Επί των οδών Νευροκοπίου και 

Αργυροκάστρου, Παπάγου 

2 
2 ανοιχτά γήπεδα Basket «Αθλητικού 

Κέντρου Κοινότητας Παπάγου» 

Επί των οδών Νευροκοπίου και 

Αργυροκάστρου, Παπάγου 
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Γ. Ρήτρες:  

Οι συμμετέχοντες με την υποβολή της προσφοράς τους αποδέχονται το γεγονός ότι το Ν.Π.Δ.Δ 

δεν είναι υποχρεωμένο να εξαντλήσει ολόκληρη την συμβατική ποσότητα,  είτε γιατί οι 

ανάγκες του αποδειχθούν μικρότερες κατά την εκτέλεση της υπογραφείσας σύμβασης, είτε 

γιατί ο Δήμος ή το Νομικό Πρόσωπο επανδρώσει με προσωπικό φύλαξης τις εγκαταστάσεις 

του. Ο ΔΟΠΑΠ δεσμεύεται ότι η συνολική ποσότητα που θα παραληφθεί από τον ανάδοχο δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη από το πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής. Επιπλέον σε 

ενδεχόμενο που παρέλθει ο συμβατικός χρόνος (αρχικός ή μετά από παράταση) χωρίς να έχει 

εξαντληθεί ολόκληρη η συμβατική ποσότητα, η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και ο ανάδοχος 

δεσμεύεται ότι δεν θα διεκδικήσει οποιαδήποτε αξίωση από το Δ.Ο.Π.Α.Π. από το γεγονός αυτό. 

Δ. Λοιπά στοιχεία των προς ανάθεση υπηρεσιών:  

Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι λόγω του ύψους του ενδεικτικού προϋπολογισμού 

που δεν υπερβαίνει τα όρια της απευθείας ανάθεση (30.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.) βάσει του 

άρθρου 50 του Ν. 4782/2021 (A’ 36) και λόγω του άρθρου 22 παρ.2 Ν.3536/07, δεν απαιτείται 

τεχνική μελέτη. 

- Προβλεπόμενο κόστος υπηρεσίας : έως 10.677,64 € (συμπεριλαμβανομένου 24% 

ΦΠΑ) για 5 μήνες (από 01/08/2022 έως 31/12/2022) 

- Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 15-6278.001 (Δαπάνη φύλαξης αθλητικών χώρων και 

εγκαταστάσεων ΔΟΠΑΠ) του προϋπολογισμού έτους 2022 

- CPV : 79713000-5 
 

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την παροχή υπηρεσιών φύλαξης αθλητικών εγκαταστάσεων του ΔΟΠΑΠ 

έτους 2022, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση. 
 

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό  37/2022 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη 

 Δημήτρης Νικολάου του Δημητρίου 

 Γεωργία Ζωγράφου – Γεωργακοπούλου 

 Μαρία Πατσαρίση 

Μιχάλης Υφαντής Ειρήνη Κουμουτσέα 

 Λεωνίδας Τζίμας 

 Δήμητρα Κούτση - Κωνσταντάτου 

 Ανδρέας Γαλανός 
 

3 
1 ανοιχτό γήπεδο στίβου «Αθλητικού 

Κέντρου Κοινότητας Παπάγου» 

Επί των οδών Νευροκοπίου και 

Αργυροκάστρου, Παπάγου 

4 
Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά «Αθλητικού 

Κέντρου Κοινότητας Παπάγου» 

Επί των οδών Νευροκοπίου και 

Αργυροκάστρου, Παπάγου 
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