
  

 
 

 
           
 

        ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της υπ΄ αριθ. 4/2017 Συνεδρίασης 

 της Εκτελεστικής Επιτροπής  του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΣΗΣ ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄» 

  
  Αριθ. απόφασης                                                               Περίληψη 

     13/2017                                                 «Απευθείας ανάθεση και διάθεση της πίστωσης                                
                                                                  για την φύλαξη των εγκαταστάσεων του ΝΠ∆∆  
                                                                  για ένα µήνα» 
                                                                
                                                                                 

      Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του ν.π.δ.δ.  «Οργανισµός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης 
΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄», την  28 Φεβρουαρίου  2017, ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη  και ώρα  
12.00  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η εκτελεστική επιτροπή  µετά από έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε καθένα από τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, 
σύµφωνα µε  τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι 
υπάρχει νόµιµη απαρτία, από το σύνολο των 3 τακτικών µελών βρέθηκαν  παρόντα -3-  
τακτικά µέλη 
 
 Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ : 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Κωνσταντίνος Ευσταθίου (Πρόεδρος) Τζώρτζης ∆ελατόλας 

(Αντιπρόεδρος),  Ανδριανός Παυλόπουλος 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ: Ελένη Ζαφειράκη  Νικόλαος Παυλίδης 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει το 3ο θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης που έχει όπως πιο κάτω : Απευθείας ανάθεση  των εργασιών Φύλαξης 

εγκαταστάσεων του Ν.Π.∆.∆. ΟΠΑΑ ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ,», σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του Ν. 4412/2016. 

Για το παραπάνω θέµα έχουµε να σας παραθέσουµε τα παρακάτω: 

Στο Νοµικό µας Πρόσωπο έχει παραστεί  η επιτακτική ανάγκη για την απ΄ ευθείας   

ανάθεση των εργασιών Φύλαξη εγκαταστάσεων του Ν.Π.∆.∆. ΟΠΑΑ ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΓΑΛΛΟΣ, όπως αναφέρονται αναλυτικά:  

Ο διαγωνισµός που είχε προκηρυχτεί µε την  (39/2016(Α∆Α: ΨΩΦΘΟΛΨΦ-ΙΧ6) απόφαση 

Ε.Ε, κατόπιν της 109/2016 (Α∆Α:64ΖΕΟΛΨΦ-ΙΝΗ) απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

η οποία τον είχε εγκρίνει, έχει ολοκληρωθεί µε την υπ’ αριθµ. 4/2017 (Α∆Α :ΩΒΠΧΟΛΨΦ-

5ΕΒ) απόφαση της  Εκτελεστικής Επιτροπής και διαβιβάστηκε µε το υπ’αριθ.πρωτ. 

715/6.2.2017 έγγραφό µας για έγκριση στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής.  

Εν αναµονή της εγκρίσεως και επειδή πρόκειται για την φύλαξη εγκαταστάσεων υψηλής 

αξίας και λόγω κατεπείγοντος, δεδοµένης της συµφωνίας της αντισυµβαλλόµενης 

εταιρείας, παρακαλώ να εγκρίνετε την απευθείας ανάθεση στην εταιρεία µε την επωνυµία 

«ΦΑΣΜΑ¨Α.Ε.», που εδρεύει στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ (∆/νση: Μεταµορφώσεως 

17,ΑΦΜ:099879178, ∆ΟΥ:ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, η αµοιβή της οποίας κατά την προσφορά της, 

ανέρχεται στο ποσό των 5.877,60 €. Το ποσό είναι µέσα σε λογικά πλαίσια και η εταιρία 

παρουσιάζεται αξιόπιστη. 

Με βάση τα παραπάνω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες: 

- οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα 
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- δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, 

κλειστές ή µε διαπραγµάτευση διαδικασίες µε δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού 

- οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καµία περίπτωση δεν απορρέουν 

από ευθύνη του Οργανισµού µας. 

-. η  υφιστάµενη Σύµβαση που αφορά τη φύλαξη των εγκαταστάσεων µας λήγει στις 

28/2/2017 

-. Στον εγκεκριµένο από το ∆.Σ. Προϋπολογισµό για το έτος 2017 έχει προβλεφτεί δαπάνη 

για την συγκεκριµένη  εργασία και στον κωδικό 15.6142.0009 . 

-. Στη νέα ανάθεση το έργο περιορίζεται στην νυχτερινή φύλαξη των εγκαταστάσεων 

επειδή η ηµερήσια φύλαξη θα εξυπηρετηθεί από το προσωπικό του ΝΠ∆∆ στα πλαίσια 

περιστολής των δαπανών µας. Συγκεκριµένα το έργο περιγράφεται µε σαφήνεια στην 

προκήρυξη του διαγωνισµού για την περίοδο 2016-2017(39/2016(Α∆Α: ΨΩΦΘΟΛΨΦ-ΙΧ6) 

απόφαση Ε.Ε) 

-. Η ανάθεση θα αφορά το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την ολοκλήρωση του 

διαγωνισµού ο οποίος είναι σε εξέλιξη και όχι περάν τις 31/03/2017. 

-. Το ύψος της ανάθεσης θα είναι µέχρι του ποσού των 5.877,60 

Οι όροι της απευθείας ανάθεσης είναι σύµφωνοι  µε την µε αριθ. 39/2016(Α∆Α: 

ΨΩΦΘΟΛΨΦ-ΙΧ6) απόφαση Ε.Ε µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι για τον συνοπτικό 

διαγωνισµό ανάθεσης των εργασιών Φύλαξη εγκαταστάσεων του Ν.Π.∆.∆. ΟΠΑΑ 

΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.  

 

            Επίσης να εγκριθεί η διάθεση της πίστωσης της δαπάνης που βαρύνει τον 

προϋπολογισµό του οικ. έτους 2017, κατόπιν Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης. 

Α/Α ΚΑ. 
ΠΡ/ΣΜΟΥ 

 

ΤΙΤΛΟΣ  Κ.Α. ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. Π.Α.Υ 

 
 

1. 
 

 

15.6142.0009 

 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. 

43/2017 
 

5.877,60 € 
 

 

   Η  εκτελεστική επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε 
υπόψη : 
 

1. Την εισήγηση του κ. Προέδρου. 
2. Την µε αρ.109/2016 (Α∆Α:64ΖΕΟΛΨΦ-ΙΝΗ) απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

η οποία εγκρίνει την διεξαγωγή διαγωνισµού 
3. Την µε αριθµ. 39/2016(Α∆Α: ΨΩΦΘΟΛΨΦ-ΙΧ6) απόφαση Εκτελεστικής επιτροπής 

που αφορά τους όρους διακήρυξης διαγωνισµού. 
4. Την υπ’ αριθµ. 4/2017 (Α∆Α:ΩΒΠΧΟΛΨΦ-5ΕΒ) απόφαση της  Εκτελεστικής 

Επιτροπής που αφορά την κατακύρωση του διαγωνισµού. 
5. Η µε αριθ.πρωτ. 1135/24.2.2017 σύµφωνη γνώµη της εταιρείας «ΦΑΣΜΑ Α.Ε.» 
6. Τις ανάγκες της υπηρεσίας 
7. Τις γνώµες των κ.κ. συµβούλων. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

            Εγκρίνει : 

1. την απευθείας ανάθεση  των εργασιών «Φύλαξης εγκαταστάσεων του Ν.Π.∆.∆. 

ΟΠΑΑ ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ,», για λόγους κατεπείγοντος, επειδή πρόκειται για την 

ασφάλεια και την φύλαξη εγκαταστάσεων υψηλής αξίας στην εταιρεία «ΦΑΣΜΑ 

Α.Ε.», και θα  αφορά το χρονικό διάστηµα από 1/3/2017 έως την έγκριση από την 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής, του διαγωνισµού και όχι πέραν τις 31/03/2017,  

στο ποσό ύψους 5.877,60 €. συµπ/νου νοµίµου ΦΠΑ. 

2. Την διάθεση της πίστωσης της δαπάνης η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό 

του οικ. έτους 2017, κατόπιν Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης. 

Α/Α ΚΑ. 
ΠΡ/ΣΜΟΥ 

 

ΤΙΤΛΟΣ  Κ.Α. ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. Π.Α.Υ 

 
 

1. 
 

 

15.6142.0009 

 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. 

43/2017 
 

5.877,60 € 
 

 

 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό – 13 - και δηµοσιεύθηκε την 1/3/2017. 
Μετά το τέλος των θεµάτων ηµερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 

Αφού συντάξαµε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω: 

                      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΓ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ                               ΤΖΩΡΤΖΗΣ ∆ΕΛΑΤΟΛΑΣ 
 
 

                                                                                    ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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