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   ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

  
ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση των εργασιών  
παρακολούθησης των συστηµάτων ασφαλείας των δηµοτικών 
κτιρίων  
 
Σχετ: 1. το υπ’ αρ. πρωτ. 96/5-7-16 έγγραφο της Επιτροπής 
του άρ.152 του Ν.3463/06 [ αρ. πρωτ. εισερχ. στον ∆ήµο 
……….]µε την συνηµµένη σ’ αυτό µε αρ. 5 ( θεµα 7 ο) απόφασή 
της  2. Η µε αρ. ……………. ΑΟΕ περι διακοπής/ λύσης της µε 
αρ. 5678/16 σύµβασης 

Λαµβάνοντας υπόψη οτι:  

1. Με την υπο σχετ. (1) απόφαση υπήρξε ακυρότητα της µε 
αρ. 321/15 ΑΟΕ & εξ αυτού του λόγου ελήφθει η  υπο σχετ. 
(2) ΑΟΕ διακοπής/ λυσης της 5678/16 σύµβασης  

2. Στην περιοχή µας, αλλά και σε δηµοτική περιουσία του 
∆ήµου υπάρχουν κρούσµατα κλοπών, διαρρήξεων και γενικά 
εγκληµατικών ενεργειών σε καθηµερινή βάση  

3. Οτι η ασχοληθείσα εταιρεία, έχει γνώση των ήδη 
εγκαταστηµένων συστηµάτων παρακολούθησης, των κωδικών 
τους, είναι καταχωρηµένα και συνδεδεµένα στα συστήµατά 
της όντας γνώστρια του χειρισµού τους 

4. Το ότι ενδεχόµενη νεα διαδικασία θα ήταν σε βάρος του 
δηµοτικού συµφέροντος και προς βλάβη του ∆ήµου τόσο 
οικονοµική αλλά και από άποψη της ασφάλειας της δηµοτικής 
περιουσίας, καθώς µέχρις της επιδιώξεώς της τα ήδη 
παραδοθέντα, εγκαστεστηµένα και σε χρήση συστήµατα θα 
καθίσταντο αδρανή και σε πλήρη αχρησία  

5. Επειδή υπάρχει σοβαρή, επείγουσα και επιτακτική ανάγκη 
διενέργειας του ανεκτέλεστου µέρους της σύµβασης που 



αφορά στη µηνιαία παρακολούθηση των συστηµάτων ασφαλείας 
των δηµοτικών ακινήτων  

Συντρέχει νόµιµος λόγος απευθείας ανάθεσης των εργασιών  
παρακολούθησης των συστηµάτων ασφαλείας των δηµοτικών 
κτιρίων στην εταιρεία ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α. ΗΛΙΑΣ Ε.ΠΕ, µε 
µηνιαίο κόστος 138,46 ΕΥΡΩ για τα 13 συστήµατα  και 
συνολικού ποσού (692,30) ΕΥΡΩ συµπ / νου ΦΠΑ 24% έως     
31-12-2016, µέσα στο οποίο θα ολοκληρωθεί η νέα  
διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου της εν λόγω 
εργασίας. 
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