
                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                                           Αθήνα,  20  Ιουνίου 2019
ΚΑΙ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                                        Αρ.πρωτ.οικ. 1104
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ                            
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
" Ο.Α.Σ.Π."                                                             
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
                                                                                                 ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ
Ξάνθου 32
154 51  Ν. Ψυχικό
Τηλέφωνο : 210 67 28 000
FAX : 210 67 79 561                                                                          

ΘΕΜΑ :“Αίτημα για έγκριση δέσμευσης ποσού  εβδομήντα δύο χιλιάδων και εννιακοσίων 
δώδεκα ευρώ  (72.912,00 €) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) σε βάρος του ΚΑΕ 
0439, για την φύλαξη του κτιρίου του ΟΑΣΠ στην Αθήνα”.

Η Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού του Ο.Α.Σ.Π. θα προβεί στην ανάθεση σύμβασης 
παροχής  υπηρεσιών  φύλαξης  του  κτιρίου  του  ΟΑΣΠ  Αθήνας,   με  την  διαδικασία 
συνοπτικού διαγωνισμού κατά τις   διατάξεις  του άρθρου 117 του ν.4412/2016 (147Α΄), 
προϋπολογιζόμενης  δαπάνης  εβδομήντα  δύο  χιλιάδων  και  εννιακοσίων  δώδεκα  ευρώ 
(72.912,00  €)  (συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.),  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα, μόνο βάσει τιμής, για χρονικό διάστημα 
δώδεκα (12) μηνών , κατά τις ακόλουθες μέρες και ώρες:  Από Δευτέρα έως Παρασκευή 
15.30–7.30 και τις ημέρες Σάββατο, Κυριακή και Αργίες 24ωρη (με λήξη ώρα 07:30 π.μ. 
της Δευτέρας ή της επόμενης της αργίας).

Οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  κατατάσσονται  στους  κωδικούς  του  Κοινού  Λεξιλογίου 
Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 79713000-5  Υπηρεσίες φύλαξης και η διαδικασία ανάθεσης 
διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 117 του ν.4412/2016, λαμβανομένου υπόψη ότι η 
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι εντός των ορίων της περίπτωσης β του άρθρου 5 του 
ίδιου νόμου, με την σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Π.

Ως εκ τούτου παρακαλούμε για την δέσμευση προϋπολογισμού,  σύμφωνα με τον παρακάτω 
πίνακα:

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ο.Α.Σ.Π
ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ : Συνοπτικός Διαγωνισμός
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ : Παροχή  υπηρεσιών  φύλαξης  του  κτιρίου  του 

ΟΑΣΠ στην Αθήνα, με την διαδικασία συνοπτικού 
διαγωνισμού κατά τις   διατάξεις  του άρθρου 117 





του  ν.4412/2016  (147Α΄),  προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης εβδομήντα δύο χιλιάδων και εννιακοσίων 
δώδεκα  ευρώ  (72.912,00  €) 
(συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.),  με  κριτήριο 
κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από 
οικονομική  άποψη  πρόσφορα,  μόνο  βάσει  τιμής, 
για  χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, κατά τις 
μέρες  και  ώρες:   Από  Δευτέρα  έως  Παρασκευή 
15.30–7.30 και τις ημέρες Σάββατο, Κυριακή και 
Αργίες  24ωρη  (με  λήξη  ώρα  07:30  π.μ.  της 
Δευτέρας ή της επόμενης της αργίας).

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Κ.Α.Ε  0439 (Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων )
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ : 58.800 €
Φ.Π.Α : 24%
CPV : 79713000-5  (Υπηρεσίες φύλαξης)
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

: Ξάνθου 32, 154 51, Ν. Ψυχικό, Αθήνα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ

: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά, βάσει τιμής.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ : Η  παρούσα  ανακοίνωση  θα  αναρτηθεί  α)  στον 
δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής www  .  oasp  .  -  
gr β)  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο 
Δημοσίων  Συμβάσεων  (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) 
www.eprocurement.gov.gr

                                                                          

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ                                                       Ο Διευθυντής του  ΟΑΣΠ 
Φ.Δ, Φ.Δ.Ο/Δ, Χ.Α., Δ3γ (2)
                                                                                         
                                                                                                      Νικήτας  Παπαδόπουλος

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη Τμήματος Γραμματείας

Αγγελική Γεωργακοπούλου         

http://www.oasp.gr/
http://www.oasp.gr/
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