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ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ- 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α 

Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ ΑΕ ΟΤΑ 

Τηλ: 210 77.71.007 

Απόσπασμα Πρακτικών  

44ης (ΤΑΚΤΙΚΗΣ) Συνεδρίασης 2018 

  Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

    4o    ΘΕΜΑ ΤΑΚΤΙΚΟ  

ΑΠΟΦΑΣΗ 266η  ( 06 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ -  2018)  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Έγκριση διενέργειας διαδικασίας με απευθείας ανάθεση, έγκριση 

δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας,  

καθώς και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών αυτής». 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μονομετοχικής   Αξιοποίησης Ακινήτων Δήμου  

Ζωγράφου, Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ.  ΑΕ  ΟΤΑ ) συνεδρίασε την 

ΤΡΙΤΗ  - 06  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – 2018  και ώρα  12:00  στην έδρα της εταιρείας, Χαρ. 

Μούσκου 18, Ζωγράφου.  

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΙΟΥΡΓΑΣ:                                       ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΘΕΚΛΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ- ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ:          ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΣΙΤΣΑΣ:                                         Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

 

Τακτικά Μέλη:                                                                     Αναπληρωματικά Μέλη: 

ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ                                     ΟΥΡΑΝΙΑ ΝΕΝΕΔΑΚΗ  

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΥ           ΒΙΟΛΕΤΑ ΤΣΙΡΩΝΗ 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ  ΜΠΙΤΟΥΝΗ                      ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΜΜΑΤΑΣ  

ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ                     ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ   

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ                                                           ΛΟΥΚΑΣ ΔΕΛΕΤΗΣ 

ΣΜΑΡΑΓΔΩ ΑΡΒΑΝΙΤΗ                                                        ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 

 

Σήμερα, ΤΡΙΤΗ  - 06 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  – 2018  και ώρα  12:00  στην έδρα της  εταιρείας, 

Χαρ. Μούσκου 18,  συνήλθε  σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση  το Διοικητικό  Συμβούλιο  

της  Μονομετοχικής  Αξιοποίησης  Ακινήτων  Δήμου  Ζωγράφου  Ανώνυμη  Εταιρεία  ΟΤΑ, 

ύστερα από την  από 05/11/2018   πρόσκληση του  προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα στα 

μέλη του Διοικητικού  Συμβουλίου. 

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα  (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω   οκτώ  (8) τακτικά μέλη του, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου κ.  Στέφανου 

Γιούργα.  

Παρόντα Τακτικά Μέλη: Στέφανος Γιούργας, Χρήστος Φασίτσας, Θέκλα Χριστοφορίδου – 

Τσιλιγκίρη, Άγης Παπακωνσταντίνου, Νικολέττα Μπιτούνη, Αντώνιος Λαμπρόπουλος,  

Χρήστος Τομαράς,  Σμαράγδω Αρβανίτη. 
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Απόντα Τακτικά Μέλη:  Ανδρέας Στεργίου 

 
Παρόντα Αναπληρωματικά μέλη: - 

 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  της Μονομετοχικής Αξιοποίησης Ακινήτων Δήμου 

Ζωγράφου, Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. - Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. Ο.Τ.Α -  κος  Στέφανος Γιούργας,  

έθεσε υπ’ όψιν του  ΔΣ  το παραπάνω  θέμα: «Έγκριση διενέργειας διαδικασίας με 

απευθείας ανάθεση, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή 

υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας,  καθώς και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών 

αυτής». 

Έδωσε  τον λόγο στον Δ/ντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Χρήστο Φασίτσα,  ο οποίος είπε:  

Σύμφωνα με την παρ. 4, άρθρο 266 του Ν.3463/06, η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης 

έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών από τις δημοτικές ή κοινοτικές ανώνυμες 

εταιρείες διενεργούνται βάσει των αντίστοιχων κανόνων που ισχύουν για τις δημοτικές ή 

κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις. 

Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 2, άρθρο 257 του Ν.3463/06, η σύναψη συμβάσεων 

ανάθεσης των έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών των κοινωφελών επιχειρήσεων 

διενεργείται σύμφωνα με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις που ισχύουν για τους Ο.Τ.Α. 

Επομένως, οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους σχετικά με τη σύναψη δημόσιων 

συμβάσεων ισχύουν και για τις δημοτικές Α.Ε. 

Για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας βάσει Ν.3850/2010, 

καταχωρήθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ (κατ’ εφαρμογή του Ν.4013/11, της 

Υ.Α. 57654/2017 και του άρθρου 38 του Ν.4412/16) το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής 

Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 18REQ003960147 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις ταξινομείται υπό 

CPV 71317210-8 με τίτλο Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υγείας και ασφάλειας. 

Η εκτιμώμενη αξία σύμβασης ανέρχεται στο πόσο των 1.687,50 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι 

συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.092,50 €. 

Μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει διαθέσιμη, εξειδικευμένη και επαρκής πίστωση στον κωδικό 

αριθμό εξόδου (Κ.Α.Ε.) 6117.0001 ύψους 2.092,50 €. 

Η εν λόγω υπηρεσία θα εκτελεσθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 118 του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», μετά την αποστολή πρόσκλησης 

για την υποβολή προσφοράς. 

 

Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της Α.Ε., εισηγούμαστε 

προς το Διοικητικό Συμβούλιο:  

1. την έγκριση της πραγματοποίησης δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού 

ασφαλείας βάσει Ν.3850/2010. 

2. τη διάθεση πίστωσης ύψους 2.092,50 € σε βάρος του ΚΑΕ 6117.0001 του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 

3. την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών όπως περιγράφονται παρακάτω: 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Άρθρο 1ο: Τεχνικές προδιαγραφές των προς ανάθεση υπηρεσιών / Εκτιμώμενη 

αξία σύμβασης 

Βάσει του Ν.3850/10 και ειδικότερα σύμφωνα και με το άρθρο 12 παράγραφος 4, στις 

επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους ο εργοδότης έχει την 

υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας. Σύμφωνα με το αντικείμενο 

δραστηριότητας της Α.Ε., αυτή ανήκει στην κατηγορία  Β’ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 

του ανωτέρω νόμου.  

Ενδεικτικά, ο Ανάδοχος θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:  

Συμβουλευτικές αρμοδιότητες του τεχνικού ασφάλειας 

1. Ο τεχνικός ασφάλειας θα παρέχει υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε 

θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των 

εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό 

βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση 

Εργασίας. Η Α.Ε. έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που 

καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο. 

2. Ειδικότερα ο τεχνικός ασφάλειας: 

α) Θα συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης 

των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και 

εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων 

προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος 

εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας, 

β) Θα ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη 

λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από 

την εφαρμογή τους και θα επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας των 

εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους 

προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης. 

Επίβλεψη συνθηκών εργασίας 

1. Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση: 

α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας των 

εργαζομένων, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγείας και 

ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους, 

β) να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας, 

γ) να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα 

αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων 

ατυχημάτων, 

δ) να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση 

ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων. 
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2. Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο τεχνικός ασφάλειας έχει 

υποχρέωση: 

α) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγείας και 

ασφάλειας των εργαζομένων και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του 

επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους, 

β) να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των 

εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας. 

3. Η άσκηση του έργου του τεχνικού ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση σε αυτόν από 

τον Α.Ε. και άλλων καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησής του ως 

τεχνικού ασφάλειας. 

4. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι 

στην Α.Ε. και στους εργαζομένους. Τυχόν διαφωνία του με την Α.Ε., για θέματα της 

αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. Σε κάθε 

περίπτωση η απόλυση του τεχνικού ασφάλειας πρέπει να είναι αιτιολογημένη. 

5. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο. 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 3850/10 ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας 

ορίζεται σε 2,5 ώρες ανά εργαζόμενο ετησίως. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος απασχόλησης 

δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον καθοριζόμενο στην παράγραφο 2 του ανωτέρω 

άρθρου. Με βάση τα στοιχεία του οικονομικού τμήματος, η Α.Ε. απασχολεί σαρανταπέντε 

(45) άτομα.  
Άρα με βάση τα σημερινά ισχύοντα δεδομένα η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 

διαμορφώνεται ως εξής: 

45 εργαζόμενοι  x 2,5 ώρες/εργαζόμενο= 112,50 ώρες  x 15,00 €/ώρα = 1.687,50 € + 

405,00 € (Φ.Π.Α. 24% )= 2.092,50 € 

Άρα η συνολική η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, διαμορφώνεται στο ποσό των 

1.687,50 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 2.092,50 €, και σε 

κάθε περίπτωση διαμορφούμενη ανάλογα με το εκάστοτε απασχολούμενο προσωπικό. 

Στην προσφορά του αναδόχου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα που μπορεί 
να απαιτηθούν για την ορθή εκτέλεση και την έγκαιρη παράδοση των ανωτέρω υπηρεσιών, 

συμπεριλαμβανομένων του κόστους μεταφοράς των ειδών, του κόστους φορτοεκφόρτωσης 
των ειδών, κάθε απαιτούμενης δαπάνης της εργασίας απασχολούμενου προσωπικού του 

αναδόχου και των ασφαλιστικών του εισφορών, των νόμιμων κρατήσεων κ.ά. 

 

Άρθρο 2ο: Προϋποθέσεις συμμετοχής – Λόγοι αποκλεισμού  

2.1 Οι δικαιούμενοι συμμετοχής οικονομικοί φορείς και, σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη 

αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
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σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, 

καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση γ' και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων 

2.2  Αποκλείεται από την διαδικασία οικονομικός φορέας εάν δεν διαθέτει τα 

παρακάτω προσόντα: 

1. Σύμφωνα με το είδος της επιχείρησης και τον αριθμό των εργαζομένων σε αυτή: 

α) πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) 

του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει 

σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης 

επαγγέλματος, που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), 

β) πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμων σχολών του 

εξωτερικού ή πτυχίο των πρώην σχολών υπομηχανικών και των Κέντρων Ανωτέρας 

Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.), 

2. Προϋπηρεσία, που υπολογίζεται από την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου, για τους 

τεχνικούς της περίπτωσης α΄ παραγράφου 1 τουλάχιστον διετή, για τους τεχνικούς της 

περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 τουλάχιστον πενταετή. 

3. Για τους τεχνικούς ασφάλειας που έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης σε 

θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών, 

σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.3850/10 που εκτελείται από τα αρμόδια Υπουργεία ή 

εκπαιδευτικούς ή άλλους δημόσιους οργανισμούς ή από εξειδικευμένα Κέντρα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) πιστοποιημένα για την υγεία και ασφάλεια των 

εργαζομένων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, η προϋπηρεσία που 

προβλέπεται στην παράγραφο 2 μειώνεται ως εξής: 

 
α) για τους τεχνικούς των περιπτώσεων α΄ της παραγράφου 1 κατά ένα έτος, 

β) για τους τεχνικούς των περιπτώσεων β΄ παραγράφου 1 κατά τρία έτη. 

4. Κάτοχοι των παραπάνω προσόντων θεωρούνται και όσοι έχουν τίτλους ή πιστοποιητικά 

της αλλοδαπής, από τα οποία προκύπτει ότι είναι τεχνικοί ασφάλειας. 
5. Αποδεκτές ειδικότητες μηχανικών βάσει του κλάδου της οικονομικής δραστηριότητας 

της Α.Ε. : 

Πτυχιούχοι A.Ε.I. 

 Μηχανολόγος Μηχανικός 

 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 Χημικός Μηχανικός 

 Χημικός 

Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. 

 Τμήματος Μηχανολογίας Τμήματος Ηλεκτρολογίας Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής 
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Στη συγκεκριμένη διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν και εξωτερικές 

υπηρεσίες προστασίας και πρόσληψης ( ΕΞ.Υ.Π.Π.) σύμφωνα με το άρθρο 23 

του Ν.3850/10. 

Άρθρο 3ο: Αποδεικτικά Μέσα 

Ο ανάδοχος, πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, θα πρέπει να υποβάλλει τα 

αναφερόμενα στο παρόν άρθρο πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά 

μέσα εκτός και εάν τα έχει συνυποβάλλει με την προσφορά του. 

 

Τα απαιτούμενα έγγραφα είναι τα ακόλουθα: 

1. Πτυχίο εκπαιδευτικού ιδρύματος 

2. Αποδεικτικά προϋπηρεσίας (βεβαιώσεις εργοδοτών) 

3. Πιστοποιητικό προγράμματος επιμόρφωσης (κατά περίπτωση) 

Τα ανωτέρω αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 

από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα 

και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με 

το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Διευκρινίζεται ότι τα ζητούμενα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα, από το 

Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α., τα Ν.Π.Δ.Δ., τα Δικαστήρια όλων των βαθμών κλπ. ως ορίζεται στο 

αρ.1 του Ν. 4250/2014, γίνονται δεκτά και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων 

εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών 

αντιγράφων τους. Ομοίως, γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 

εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, 

καθώς και λοιπά φωτοαντίγραφα κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4250/2014 . 

Άρθρο 4ο: Εκτέλεση της υπηρεσίας 

 

Η εν λόγω παροχή υπηρεσίας θα εκτελεσθεί με απευθείας ανάθεση, με κριτήριο την 
συμφερότερη για την Α.Ε. από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/16, μετά την αποστολή πρόσκλησης για την υποβολή 
προσφοράς. 

Άρθρο 5ο: Ύπαρξη πίστωσης -  Χρηματοδότησης 

 
Για την πραγματοποίηση της παρούσας υπηρεσίας υπάρχει επαρκής, διαθέσιμη και 

εξειδικευμένη πίστωση στον προϋπολογισμό της Α.Ε. Οικονομικού έτους 2018 και 
συγκεκριμένα στον κωδικό 6117.0001. 

Άρθρο 6ο: Επίλυση διαφορών 

Τυχόν διαφορές μεταξύ της Α.Ε. και του αναδόχου, επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στους Ν.3463/06, Ν.3852/10 και Ν.4412/16 καθώς και συμπληρωματικά βάσει του Αστικού 

Κώδικα. 

Άρθρο 7ο: Πληρωμή 

Η πληρωμή θα γίνεται μηνιαίως στο 100% της αξίας του εκτελεσθέντος συμβατικού 

αντικειμένου στο όνομα του αναδόχου, μετά την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και την 
υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, τηρουμένων 

των οριζομένων στην παρ. 2 του αρ.1 του Ν.4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των 

νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/13», που αφορούν την Οδηγία 2011/7/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την 

καταπολέμηση των καθυστερημένων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. 
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Άρθρο 8ο: Χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας 

Για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/16 και ιδίως 

των άρθρων 200 – 205 και 216 – 220. Η παραλαβή των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί 

από την κατά νόμο αρμόδια επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών και θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 

31 Δεκεμβρίου 2019. 

Άρθρο 9ο: Έγγραφα της σύμβασης 

Έγγραφα της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο τμήμα 

αυτής, κατά σειρά ισχύος, είναι: 

 Το συμφωνητικό 

 Η απόφαση έγκρισης δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών 

 Η απόφαση ανάθεσης 

 Η προσφορά του αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των αποδεικτικών μέσων 

Άρθρο 10ο: Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το 

Ν.Π.Ι.Δ.. 

Άρθρο 11ο: Συμφωνητικό 

Το συμφωνητικό θα καταρτιστεί από την υπηρεσία του Ν.Π.Ι.Δ. και θα υπογραφεί από τα 

συμβαλλόμενα μέρη. Το συμφωνητικό συντάσσεται με τους όρους που αναφέρονται στο 

παρόν έγγραφο και στην προσφορά του αναδόχου.  

Άρθρο 12ο: Θεσμικό πλαίσιο που διέπει την υπηρεσία 

1. Οι διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

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

2. Οι διατάξεις του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ιδίως 

του άρθρου 209, 

3. Οι διατάξεις του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

4. Οι διατάξεις του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-

σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

5. Οι διατάξεις του Ν.4013/11 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», 

6. Οι διατάξεις του Ν.3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», 

7. Οι διατάξεις του Ν.2690/99 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις», 

8. Οι διατάξεις της παραγράφου Z’ του άρθρου 1 του Ν.4152/13 «Επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». 

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του: 
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- τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016 και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων  116 και     

118,  

- τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 , όπως ισχύει,  

- τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010, 

- την ύπαρξη  πίστωσης στον ΚΑ 6117.0001 του προϋπολογισμού 2018 ύψους    

2.092,50 €. 

- τις ανάγκες της ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ,  

-  και την παραπάνω εισήγηση 

      

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει την διενέργεια διαδικασίας με απευθείας ανάθεση για την παροχή 

υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας βάσει του Ν. 3850/2010, για το χρονικό 

διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31 Δεκεμβρίου 2019. 

Β)  Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ύψους, 2.092,50  ευρώ.  

Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τον ΚΑ: 6117.0001,  του  προϋπολογισμού  

οικονομικού  έτους 2018 της ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ  ΟΤΑ. 

Γ) Εγκρίνει τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                                               

 

  ΣΤΕΦΑΝΟΣ  ΓΙΟΥΡΓΑΣ              
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