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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αρ. Πρωτ: 232

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
Θέμα: Έγκριση της υπηρεσίας «Υπηρεσίες φύλαξης χώρου δημοτικής κατασκήνωσης»
Α Π Ο Φ Α Σ Η 228 / 2017
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13
του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1
του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
5) Την αναγκαιότητα παροχής της εργασίας «Υπηρεσίες φύλαξης χώρου δημοτικής
κατασκήνωσης»
6) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ.
61/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με αριθμό πρωτοκόλλου 5174/07-06-2017.
7) Την υποβληθείσα προσφορά.
ΑΠ Ο Φ ΑΣ Ι ΖΟ Υ Μ Ε
Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της εργασίας με τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης χώρου δημοτικής
κατασκήνωσης», εκτιμώμενης αξίας έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €), χωρίς Φ.Π.Α., με τη διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης.
Β. Εγκρίνουμε με αριθ. 12/2017 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς εργασίας με
τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης χώρου δημοτικής κατασκήνωσης», και συγκεκριμένα την τεχνική
περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της ως κάτωθι:
Τεχνική Περιγραφή Εργασίας
Στην Τοπική Κοινότητα Στομίου της Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών του Δήμου Αγιάς
βρίσκεται η δημοτική κατασκήνωση Αγίας Παρασκευής η οποία λειτουργεί την θερινή περίοδο κάθε
έτος με σκοπό την φιλοξενία παιδιών, ατόμων ΑΜΕΑ αλλά και ηλικιωμένων.
Για την σωστή και εύρυθμη λειτουργία και με γνώμονα την ασφάλεια των κατασκηνωτών
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εικοσιτετράωρο από εταιρία πιστοποιημένη για υπηρεσίες φύλαξης, Δεδομένου ότι το προσωπικό της
Δημοτικής κατασκήνωσης δεν διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία αλλά και δεν επαρκεί για την
φύλαξη του χώρου όλο το εικοσιτετράωρο.
Αναλυτικότερα η εταιρία φύλαξης πρέπει να διαθέτει προσωπικό για την δωδεκάωρη φύλαξη
του χώρου της δημοτικής κατασκήνωσης ανά εικοσιτετράωρο από την 07/07/2017 έως και την
04/09/2017 και θα πρέπει εφαρμόζει τα εξής:


Φύλαξη για 12 ώρες για 7 ημέρες την εβδομάδα.



Να τηρείται βιβλίο εισερχομένων-εξερχομένων στην κεντρική είσοδο των εγκαταστάσεων όλο
το 12ωρο.



Κατά τις ώρες υπηρεσίας θα πραγματοποιείται έλεγχος επισκεπτών και οχημάτων στην
κεντρική είσοδο της κατασκήνωσης.



Όλοι οι φύλακες θα είναι σε διαρκή επικοινωνία με τον υπεύθυνο της κατασκήνωσης μέσω
νόμιμης συχνότητας VHF.



Οι εργαζόμενοι να είναι νόμιμα απασχολούμενοι, να φέρουν εγκεκριμένη στολή με τα
διακριτικά της εταιρίας και τον απαραίτητο εξοπλισμό (αλεξίσφαιρο γιλέκο, φακό, σφυρίχτρα
και λοιπά προστατευτικά μέτρα).



Όλοι οι φύλακες να είναι κάτοχοι της προβλεπόμενης άδειας εργασίας σε Ι.Ε.Π.Υ.Α.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Περιγραφή εργασίας
Υπηρεσίες φύλαξης χώρου
δημοτικής κατασκήνωσης

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

Δαπάνη

ώρα

708

8,4746

6.000,00

Άθροισμα
Φ.Π.Α.
23,00 %
Γενικό Σύνολο

6.000,00
1.440,00
7.440,00

Γ. Αναθέτουμε την παροχή της εργασίας «Υπηρεσίες φύλαξης χώρου δημοτικής
κατασκήνωσης», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή, στην επιχείρηση P.S.T.
HELLAS SECURITY ΤΑΝΤΣΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που εδρεύει στον Τύρναβο Λάρισας με
δ/νση: Αγ. Παρασκευής 24, ΑΦΜ: 062862846, ΔΟΥ: Α’ Λάρισας, Τ.Κ. 40100, τηλ. 2492022201, έναντι
του ποσού των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €), χωρίς Φ.Π.Α.
Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από
χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας – Παιδικές Κατασκηνώσεις. Στον προϋπολογισμό εξόδων του
τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.15.6142.01 και έχει
εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Ε. Ο χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας ορίζεται το διάστημα μέχρι την 04/09/2017 από την
07/07/2017.
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ΣΤ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά
την υποβολή από τον πάροχο ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.
Ζ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη
και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές παροχή των προς ανάθεση εργασιών.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αντώνης Ν. Γκουντάρας

