
                  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 42η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1954/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 13-07-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 136529 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 10-07-2018. 
 

Θέμα 2ο εκτός ημερήσιας διάταξης  
Έγκριση του με αρ.50/2018 Πρακτικού της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής για τον έλεγχο 
των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας «SWEDISH SYSTEMS 
SECURITY ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» για την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών φύλαξης Πάρκων και Αλσών 
αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο της υφιστάμενης σύμβασης 1/2017.  
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος  

 Μπαλάφας Γεώργιος  

 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Νερούτσου Μαρία 

 Τσούπρα Ιωάννα 

 Μεταξά Ειρήνη  

 Χριστάκη Μαρία  
Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα 

 Δημάκος Δημήτρης 

 Σαπουνά Αγγελική 

 Τζίβα Αιμιλία  

 Καράμπελας Κωνσταντίνος  

 Βρύνα Φωτεινή  

 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Μαρία 
Ντόβα. 
  
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής για την από 12-07-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα στην 
οποία αναφέρονται τα εξής: 
 

Έχοντας υπόψη: 
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 Τις διατάξεις του Ν.3852/ΦΕΚ 87Α/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
καθώς και τις όμοιες του Ν. 4071/2012. 

 Τις διατάξεις του Π.Δ.145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α/27.12.2010) «Οργανισμός Περιφέρειας 
Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Ά/11-04-2011) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

 Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις»  

 Το Π.Δ.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 

 Το Π.Δ.60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής 
και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Νοεμβρίου 2005. 

 Το Ν.4412/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Την υπ’αρ.οικ.48105/6-3-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ορισμός 
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ’ 114/10-03-2017), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Την υπ’αρ.45/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση σκοπιμότητας 
και δαπάνης για προμήθειες της Περιφέρειας Αττικής έτους 2016» και την υπ’ αρ.112/2016 
Τροποποιητική της Απόφαση.  

 Την υπ’ αρ.960/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με θέμα 
«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους €1.000.000 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης Πάρκων και Αλσών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής 
(Π.Ε. Κεντρικού Τομέα) για 3 έτη». 

 Τις υπ΄αρ.πρωτ.86943/10-05-2016 (ΑΔΑ: 64ΚΦ7Λ7-ΓΥΨ) και 2171/03-01-2018 (ΑΔΑ: 
6ΨΒΗ7Λ7-ΣΗΜ) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης. 

 Τη με αρ.10/2016 διακήρυξη του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για 
την Παροχή υπηρεσιών φύλαξης Πάρκων και Αλσών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής (Π.Ε. 
Κεντρικού Τομέα) για 3 έτη, συνολικού προϋπολογισμού €1.000.000 συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 

 Τη με αρ.1/2017 σύμβαση με την εταιρεία «SWEDISH SYSTEMS SECURITY ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.», 
συνολικού ποσού €745.196,50 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για 3 χρόνια. 

 Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 376 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με τις οποίες: 
«διαδικασίες σύναψης συμβάσεων της παραγράφου 1, οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με το 
καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο έναρξής τους».   

 Τις διατάξεις των παρ. δ & ε του άρθρου 133 του Ν.4270/2014, σύμφωνα με τις οποίες 
επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση 
σχετικής προκήρυξης μεταξύ άλλων και στις εξής περιπτώσεις: δ) στην περίπτωση που η 
έκτακτη και φανερά κατεπείγουσα ανάγκη, πλήρως αιτιολογημένη από την αρμόδια υπηρεσία, 
καθιστά αδύνατη την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τη διενέργεια διαγωνισμού με την 
προϋπόθεση ότι το επείγον δεν θα απορρέει από δική της ευθύνη και ε) στην περίπτωση 
συμπληρωματικών υπηρεσιών που δεν περιλαμβάνονται στην πρώτη σύμβαση, αναγκαίων 
όμως λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας της αρχικής 
σύμβασης, όταν αυτές δεν μπορούν να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση ή όταν μπορούν 
να διαχωριστούν, είναι όμως απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωσή της.  

 Το γεγονός ότι τα ανωτέρω εξακολουθούν επί της ουσίας να ισχύουν και να προβλέπονται και 
στο άρθρο 132 του Ν.4412/2016. 

 Το γεγονός ότι η εν λόγω συμπληρωματική παροχή υπηρεσιών φύλαξης (€69.000 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) σε συνδυασμό με τις πρόσθετες υπηρεσίες φύλαξης της 
υπ’αρ.64/2017 Σύμβασης (€68.200 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ανέρχονται αθροιστικά στο 
ποσό των €137.200 και άρα δεν υπερβαίνουν το 50% της αξίας της αρχικής Σύμβασης, όπως 
ορίζει το Π.Δ.60/2007 και το άρθρο 133 του Ν.4270/2014. 
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 Τη με αρ.1611/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Λήψη απόφασης για 
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης με την εταιρεία 
«SWEDISH SYSTEMS SECURITY ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» για την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών 
φύλαξης Πάρκων και Αλσών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο της υφιστάμενης 
σύμβασης 1/2017». 

 Τη με αρ.πρωτ.οικ.117590/14-06-2018 πρόσκληση σε διαπραγμάτευση ενώπιον της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών 
φύλαξης, στο πλαίσιο της υφιστάμενης σύμβασης 1/2017, στην εταιρεία «SWEDISH SYSTEMS 
SECURITY ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.».   

 Την υπ’αρ.244/2018 Πράξη του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία κρίθηκε 
νόμιμη η υπογραφή της συμπληρωματικής Σύμβασης με την εταιρεία «SWEDISH SYSTEMS 
SECURITY ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» για πρόσθετες υπηρεσίες φύλαξης.  

 Το με αρ. πρωτ. οικ.123538/22-06-2018 έγγραφο προς την εταιρεία «SWEDISH SYSTEMS 
SECURITY ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» για την προσκόμιση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών 
κατακύρωσης. 

  Το με αρ.50/2018 Πρακτικό της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής σύμφωνα με το οποίο: 
«Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
 το υπ. αρ. πρωτ. 130204/04.07.2018 έγγραφο-πρόσκληση για συνεδρίαση της Δ/ΝΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ προς την Πενταμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή. 
 Τη Διακήρυξη 10/2016 
 Το υπ. αρ. πρωτ. οικ. 123538 έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ προς την εταιρία 
«SWEDISH SYSTEMS SECURITY ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.». 
 Την υπ. αρ. 1654/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 
 Τον ηλεκτρονικό φάκελο και τον φυσικό φάκελο με αρ. πρωτ. 130204/2.7.18 που 
κατατέθηκε στην Δ/νση Οικονομικών Π.Ε.Κ.Τ. 
Μονόγραψε και αποσφράγισε τον φυσικό φάκελο με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της 
εταιρίας «SWEDISH SYSTEMS SECURITY ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» για την παροχή πρόσθετων 
υπηρεσιών φύλαξης Πάρκων και Αλσών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής (Π.Ε. Κεντρικού 
Τομέα) για 4 μήνες. 
Στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης διαπιστώθηκε ότι η με αρ. πρωτ. 271281/11-06-
2018 Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ενώ ήταν σε ισχύ κατά την υποβολή του φακέλου 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης, δεν είναι πλέον σε ισχύ κατά την σημερινή συνεδρίαση της 
Επιτροπής.  
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή γνωμοδοτεί ότι τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης είναι σύμφωνα με την Διακήρυξη 10/2016 με την επισήμανση ότι πρέπει να 
προσκομιστεί νέα Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ πριν την υπογραφή της Σύμβασης.»  
 

Η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την έγκριση του με αρ.50/2018 Πρακτικού της 
Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής για τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών 
κατακύρωσης της εταιρείας «SWEDISH SYSTEMS SECURITY ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» για την παροχή 
πρόσθετων υπηρεσιών φύλαξης Πάρκων και Αλσών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής, στο 
πλαίσιο της υφιστάμενης σύμβασης 1/2017 και την υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης, 
διάρκειας τεσσάρων μηνών και ποσού €69.000 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., αφού η εταιρεία 
προσκομίσει νέα Ασφαλιστική Ενημερότητα που να είναι σε ισχύ. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 
την έγκριση του με αρ.50/2018 Πρακτικού της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής για τον 
έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας «SWEDISH 
SYSTEMS SECURITY ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» για την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών φύλαξης Πάρκων 
και Αλσών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της υφιστάμενης σύμβασης 1/2017 και 
την υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης, διάρκειας τεσσάρων μηνών και ποσού €69.000 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., αφού η εταιρεία προσκομίσει νέα Ασφαλιστική Ενημερότητα που 
να είναι σε ισχύ. 
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 Το τακτικό μέλος της Οικ. Επιτροπής κα.  Αικ. Αδαμοπούλου δηλώνει λευκό. 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 

 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Αλεξίου Αθανάσιος  
Μπαλάφας Γεώργιος   
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Νερούτσου Μαρία 
Τσούπρα Ιωάννα 
Μεταξά Ειρήνη  
Χριστάκη Μαρία  
 

 
 

ΑΔΑ: Ω7ΙΜ7Λ7-Π12


		2018-07-13T14:45:17+0300
	Athens




