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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

 
Από το πρακτικό της από 31/07/2018 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Αριθμός απόφασης : 142/2018 
 
 

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 2981 σύμβασης για την «Υποστήριξη 
Εκπαιδευτικού Έργου 2016» 
 
 

 Στον Άλιμο και στην αίθουσα συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
(Θουκυδίδου 73 - Άλιμος), σήμερα 31 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30, 
συνήλθε το Δ/κό Συμβούλιο σε έκτακτη συνεδρίαση, το οποίο ορίστηκε με την αριθ. 
202/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν της με αριθ.πρωτ. 
3389/31-07-2018 πρόσκλησης του Προέδρου που επιδόθηκε στο κάθε μέλος του 
Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 234 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και 
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για να συζητήσει και αποφασίσει πάνω στα 
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. 
 
       Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 11 μελών ήταν 
παρόντα τα 9 και συγκεκριμένα:  
 
 

1. ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 
2. ΒΡΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  Αντιπρόεδρος  Διοικητικού Συμβουλίου  
3. ΑΡΑΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (απούσα) 
4. ΦΑΛΙΕΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
5. ΔΑΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 
6. ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΣ (απών) 
7. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (απών) 
8. ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (απών) 
9. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ  
10. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ  
11. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΑΝΝΑ 
12. ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΥ ΛΟΥΚΙΑ (αναπληρωματικό μέλος) 
13. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ (αναπληρωματικό μέλος) 

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο κα Σαντά Μαρίνα.   
 

Η παρούσα συνεδρίαση κρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ κατεπείγουσα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 3852/10 «Καλλικράτης», λόγω ανάγκης διεκπεραίωσης επειγόντων 
θεμάτων καθώς σήμερα λήγει η με αριθ. πρωτ. 2981/14-09.2016 σύμβαση που 
αφορά την «Υποστήριξη Εκπαιδευτικού Έργου 2016» και πρέπει να γίνει 
προσαύξηση οικονομικού αντικειμένου και χρονικής διάρκειας προκειμένου να 
στελεχωθούν τα τμήματα που πρόκειται να λειτουργήσουν με την έναρξη του νέου 
σχολικού έτους. 
 
 

O Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας είπε στα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου τα εξής: 
 
      Έχοντας υπόψη:  
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1. Τον Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

2. Το 132 άρθρο του ν. 4412/2016 όπου επιτρέπεται η τροποποίηση της 
σύμβασης. 

3. Την σχετική Διακήρυξη του Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού με ΑΔΑΜ: 

16PROC003830096 

4. Την με αρ. πρωτ. 2981/14.09.2016 (ΑΔΑ: 7Φ17ΟΛ0Σ-ΖΩ5) συναφθείσα σύμβαση 

μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί και της εταιρείας: DRASIS CAMP 

-ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι.ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. όπως μετονομάστηκε σε DRASIS CAMP I.K.E., όπως 

τροποποιήθηκε με την αριθ 79/2017 απόφαση του ΔΣ, με συμβατικό ποσό 

χωρίς το ΦΠΑ 142.000,00 ευρώ. 

5. Το με αρ. πρωτ. 3388/31-07-2018 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ 

ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ, προς την ανάδοχο εταιρεία, με το οποίο αιτείται την 

τροποποίηση της σύμβασης «Υποστήριξη Εκπαιδευτικού Έργου»,  

6. Το με αρ. πρωτ. 42/31-07-2018 (3398/31-07-2018 δικό μας πρωτόκολλο) 

έγγραφο του  αναδόχου ότι συμφωνεί να τροποποιηθεί η σύμβαση.  

Και επειδή: 

 

1. Η εν λόγω σύμβαση λήγει την 31/07/2018 (απόφαση 79/2017 του Δ.Σ.),  

2. Η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης προτείνεται να λάβει χώρα εν όσο 

διαρκεί η τελευταία, δηλαδή κατά το χρονικό διάστημα, στο οποίο ακόμη 

εκτελείται. 

3. Η τροποποίηση της σύμβασης προβλέπεται στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης, 

στο άρθρο 19 παρ. 7 της σχετικής Διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

για την ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας όπου αναφέρει ότι: «7. Η Σύμβαση 

δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλομένων 

μερών στο πλαίσιο της Διακήρυξης και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου 

δημοσίων συμβάσεων». 

4. Για τη λειτουργία όλων των τμημάτων των παιδικών σταθμών Δ. Αλίμου το 

Σεπτέμβριο του 2018 απαιτούνται επιπλέον 23 άτομα από τα ήδη υπηρετούντα 

άτομα προσωπικού.  

5. Ενώ έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση του 

απαιτούμενου προσωπικού ορισμένου χρόνου μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ, το 

αρμόδιο Υπουργείο δεν έχει προβεί μέχρι σήμερα στην έκδοση της σχετικής 

εγκριτικής απόφασης με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία 

από το ΑΣΕΠ. 

6. Το ενδεχόμενο μη παράτασης – τροποποίησης της σύμβασης μεταξύ των 

Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Αλίμου και της εταιρείας ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. & ΣΙΑ 

Ε.Π.Ε όπως μετονομάστηκε σε DRASIS CAMP I.K.E. στο σχολικό έτος 2018, θα 

δημιουργούσε πολλά κι ανυπέρβλητα προβλήματα στην λειτουργία των 

Δημοτικών Παιδικών Σταθμών. 
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

Την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 2981/14.09.2016 (ΑΔΑ: 7Φ17ΟΛ0Σ-ΖΩ5) ως άνω 

υπογραφείσας σύμβασης ως προς διάρκεια της και την αύξηση του οικονομικού 

αντικειμένου της σύμβασης κατά 40,85% (ά. 132 του ν. 4412/2016), ήτοι κατά 

πενήντα οκτώ χιλιάδες (58.000 €) πλέον ΦΠΑ 24% (συνολικά 71.920,00 ευρώ) και 

ειδικότερα ως την εξάντληση του οικονομικού της αντικειμένου, υπό την 

προϋπόθεση ότι από τη χρονική στιγμή που εξασφαλιστεί το απαραίτητο προσωπικό 

μέσω κρατικών διαδικασιών αυτόματα αυτή μπορεί να διακοπεί.  

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και μετά από 
διαλογική συζήτηση, 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
με επτά (7) ψήφους ΥΠΕΡ και δύο (2) ψήφους ΚΑΤΑ (κα Αθανασοπούλου Αμ.και 

κα Χατζηδάκη Άννα) 
 
 

Την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 2981/14.09.2016 (ΑΔΑ: 7Φ17ΟΛ0Σ-ΖΩ5) με την 
εταιρεία DRASIS CAMP I.K.E. ως άνω υπογραφείσας σύμβασης ως προς διάρκεια της 
και την αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης κατά 40,85% (ά. 132 
του ν. 4412/2016), ήτοι κατά πενήντα οκτώ χιλιάδες (58.000 €) πλέον ΦΠΑ 24% 
(συνολικά 71.920,00 ευρώ) και ειδικότερα ως την εξάντληση του οικονομικού της 
αντικειμένου, υπό την προϋπόθεση ότι από τη χρονική στιγμή που εξασφαλιστεί το 
απαραίτητο προσωπικό μέσω κρατικών διαδικασιών αυτόματα αυτή μπορεί να 
διακοπεί.  
  
    Η παρούσα δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.:15.6142.0003 προϋπολογισμό τρέχοντος 
οικονομικού έτους των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Αλίμου. 
 
 

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο για κάθε περαιτέρω 
ενέργεια. 
  
             Εγκρίθηκε αποφασίστηκε, και υπογράφεται ως έχει από εκείνους που 
έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση αυτή. 

 
               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 
   ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                    (Υπογραφές)   
  

           ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 
 

      ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ. 

 
 
 

   ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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