
                  
 
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. 1956/2018 
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 4ο εκτός ημερήσιας διάταξης  
Λήψη απόφασης επί αποδοχής του αριθ. 12/2018 πρακτικού  της  αρμόδιας Τριμελούς 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής  αναφορικά με αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών  της αριθ. 
οικ. 127984/2018 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού της Π.Ε. Noτίου Τομέα Αθηνών της 
Περιφέρειας Αττικής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, βάσει της τιμής σε ευρώ, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των παραχωρημένων 
στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων και Εγκαταστάσεων στη 
θέση του Φαληρικού όρμου έως τρίμηνο από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης  συνολικού 
Προϋπολογισμού 53.000,00€ πλέον του Φ.Π.Α. 
 
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 αριθ. πρωτ. 138682/12-07-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νοτίου 
Τομέα στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
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Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση 
και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ιδιαίτερα τις 
διατάξεις του  άρθρο 6, περίπτωση 14, καθώς και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/14-4-2014) 
«Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ισχύει. 

2. Την αριθ. 109290/39629/23-12-2016 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής (ΦΕΚ 4251/τ.Β΄/29-12-2016) «Έγκριση της υπ’ αρ. 438/2016 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και την αρ.  66313/24553/25-08-2017 (ΦΕΚ 
3051/τ.Β΄/05-09-2017) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
«Έγκριση της υπ’ αρ. 273/2017 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής 
περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής», καθώς και την αριθ. 37419/13479/8-5-2018 Απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ 1661/Β/2018) «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρεια Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και ισχύει.   

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες». 

4. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του 
έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007(πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».  

6. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών» όπως διορθώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.» 

9. Το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29Α/2015) «ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για αντιμετώπιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και 
λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 37. 

10. Τον Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ τ. Α΄52) «Κύρωση του κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
11.  Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/τ.A/2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20 του 1ου άρθρου του 
Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ.Α/2014) και τον Ν. 4412/2016. 

12. Τον Ν.4413/2016 (ΦΕΚ 148/Α/8-8-2016), άρθρο 78, (προσθήκη παρ.3Α στο άρθρο 16 του Ν. 
4146/2013) περί παραχώρησης κατά χρήση στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων, μετά των 
υφιστάμενων  κτισμάτων και εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού Όρμου. 

13. Την με αριθ. Πρωτ. ΔΔΠ/Β/0016000/1186 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ 3344/Β/19-10-2016) Απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός όρων και λεπτομερειών της παραχώρησης 
κατά χρήση, χωρίς αντάλλαγμα, στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων, μετά των υφιστάμενων 
κτισμάτων και εγκαταστάσεων, στη θέση του Φαληρικού όρμου κατ΄εφαρμογή του άρθρου 78 
του Ν.4413/2016 (148Α΄) (προσθήκη παρ. 3Α στο άρθρο 16 του Ν.4146/2013)» και ιδιαίτερα τις 
διατάξεις του άρθρου 3, παραγρ. 2.. 

14. Το με αριθ. Πρωτ. οικ. 8375/13-01-2017 Πρωτόκολλο Καταγραφής –Παράδοσης – Παραλαβής 
των παραχωρημένων στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων & 
Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού Όρμου  μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της 
ΕΤΑΔ Α.Ε. 

15. Το Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ τ. Α΄248) «Κύρωση κώδικα φόρου προστιθέμενης αξίας», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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16. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ τ. Α΄45) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις»     

17. Το π.δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία 

18. Την με αρ. πρωτ. Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ρύθμιση 
των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών 
Μεταφορών και Δικτύων» 

19. Την υπ΄ αρ. 57654/22-5-2017 (ΦΕΚ τ. Β 1781/23-5-2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης με θέμα «Ρύθμιση Ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

20. Την υπ’ αρ. 66/2017 (ΑΔΑ: ΩΣΚΞ7Λ7-ΩΣ8) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με 
θέμα «Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής». 

21. Την υπ’ αρ. οικ. 48105/6-3-2017 (ΦΕΚ 114/ΟΥΔΔ/10-3-2017) Απόφαση της Περιφερειάρχη 
Αττικής με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής». 

22. Την υπ’ αρ. οικ. 8840/13-1-2017 (ΦΕΚ 39/τ.Β/17.1.2017) Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής, 
περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε 
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
«Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε και ισχύει. 

23. Το αριθ. πρωτ. 64528/3-4-2018 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη 
και Συλλογικών Οργάνων με θέμα «Εκτέλεση δαπανών Περιφερειακών Ενοτήτων – Μέθοδος 
υπολογισμού της αξίας των συμβάσεων.  

24. Την αριθ. 419/2018 (ΑΔΑ: 7Χ1Σ7Λ7-ΞΥ7) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής 
υπηρεσιών, καθώς των γνωμοδοτικών επιτροπών Αξιολόγησης Διαγωνισμών, Ενστάσεων και 
προσφυγών της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. 

25. Tην υπ΄αριθμ. 425/30-11-2017 (ΑΔΑ: 6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου,  με 
θέμα την Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής  οικονομικού έτους 2018 και την αριθ. 
84/2018 (ΑΔΑ: 65ΝΟ7Λ7-9ΑΧ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την 1η 
αναμόρφωση προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018 . 

26. Την υπ’ αριθμ. 105159/36993/29-12-2017 Επικύρωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 από 
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και την Α.Π. 23201/8723/20-04-2018 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Τεκμαιρόμενη νομιμότητα της 
υπ΄αριθμ 84/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου».  

27. Tην υπ΄αριθμ. 424/2017 (ΑΔΑ: ΩΦ527Λ7-Π7Γ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου,  περί 
έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης για προμήθειες αγαθών και παροχής υπηρεσιών για τις 
ανάγκες της Περιφέρειας Αττικής  οικονομικού έτους 2018 . 

28. Το αριθ. πρωτ. 35883/2018 έγγραφο του Γρ. Αντιπεριφερειάρχη με θέμα: «Σχετικά με 
καθαριότητα και φύλαξη του Κέντρου Εφοδιασμού καθώς και της φύλαξης των 
παραχωρημένων εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων και εγκαταστάσεων στο 
Φαληρικό Όρμο. 

29. Το αριθ. οικ. 25048/2018 έγγραφό μας προς τη Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Δ/νση 
Μισθοδοσίας με θέμα: «Καθαρισμός και φύλαξη των παραχωρημένων στην Περιφέρεια Αττικής 
εκτάσεων μετά των Κτισμάτων και Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού Όρμου» 

30. Το  αριθ. 25456/2018 (σχετ. 25465) απαντητικό έγγραφο της Δ/νσης Ανθρωπίνου Δυναμικού, 
στο οποίο  αναφέρεται ότι:  α) στον ισχύοντα Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 
3051/Β/5-9-2017), όπως ισχύει, δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις κλάδου Προσωπικού  
Φύλαξης και β) στο φορέα μας επί συνόλου εβδομήντα επτά (77) υπηρετούντων σε θέσεις 
κατηγορίας ΥΕ, κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού κανείς δεν εκτελεί καθήκοντα φύλαξης. 

31. Το ότι από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το υπηρετούν προσωπικό του φορέα στον κλάδο ΥΕ δεν 
δύναται να καλύψει την υποχρέωση φύλαξης των συγκεκριμένων χώρων. 

32. Την ανάγκη φύλαξης των παραχωρημένων  στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων μετά των 
υφιστάμενων κτισμάτων & Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού Όρμου, λόγω ότι η 
περιοχή που βρίσκονται οι συγκεκριμένοι χώροι είναι απομονωμένοι, διαθέτουν πολλούς 
εισόδους και είναι εύκολο να παραβιαστούν, με σοβαρές συνέπειες για την  ασφάλεια και την 
εύρυθμη λειτουργία  των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών. 
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33. Την υπ’ αριθμ. 280/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού 
προϋπολογιζόμενου  ποσού ύψους 195.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΑΔΑ: 
ΩΟΦ87Λ7-ΛΦΒ)  για την ανάγκη φύλαξης των παραχωρημένων στην Περιφέρεια Αττικής 
εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων &  εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού 
Όρμου συμπεριλαμβανομένου και του «Κέντρου Εφοδιασμού» κάτω από την γέφυρα 
«Εσπλανάδα» για τα έτη 2018-2019, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Αττικής Ε.Φ. 04072 και ΚΑΕ 0879, με κατανομή για το έτος 2018 ποσού 
146.250,00€  και για το έτος 2019 ποσού 48.750,00€ 

34. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 36260/2018 (ΑΔΑ: ΩΟΞΗ7Λ7-ΗΜΖ), ΑΔΑΜ: (18REQ002842743) Απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης. 

35. Την αριθ. 1796/2018 (ΑΔΑ: Ψ7ΑΚ7Λ7-ΗΦ0) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της αριθ. οικ. 127984/2018 Διακήρυξης 
Συνοπτικού Διαγωνισμού της Π.Ε. Noτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής για την 
παροχή υπηρεσιών φύλαξης των παραχωρημένων στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων μετά 
των υφιστάμενων κτισμάτων &  εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού Όρμου. 

36. Την αριθ. οικ. 127984/2018  Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού της Π.Ε. Noτίου Τομέα 
Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής σε ευρώ, για την παροχή 
υπηρεσιών φύλαξης των παραχωρημένων στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων μετά των 
υφιστάμενων κτισμάτων και Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού όρμου έως 
τρίμηνο από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, συνολικού Προϋπολογισμού 
53.000,00€ πλέον του Φ.Π.Α. 

37. Την αριθ. οικ. 130338/2-7-2018 πρόσκληση της υπηρεσίας μας προς την αρμόδια Τριμελή 
Γνωμοδοτική Επιτροπή διενέργειας/αξιολόγησης των αποτελεσμάτων  των συνοπτικών 
διαγωνισμών της Π.Ε.Ν.Τ.Α.για αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών της αριθ. οικ. 
127984/2018 Διακήρυξης την Πέμπτη  12/07/2018 και ώρα 10:30π.μ. 

38. Το αριθ.  12/2018 πρακτικό της Tριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής διενέργειας / 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των συνοπτικών διαγωνισμών διαπραγμάτευσης 
που διενεργεί η Δ/νση Οικονομικών στην Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών 
αναφορικά με αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών  της αριθ. οικ.  
127984/2018 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού της Π.Ε. Noτίου Τομέα Αθηνών της 
Περιφέρειας Αττικής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, βάσει της τιμής σε ευρώ, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των 
παραχωρημένων στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων 
και Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού όρμου έως τρίμηνο από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης ,  συνολικού Προϋπολογισμού 53.000,00€ πλέον του Φ.Π.Α.», 
ως εξής: 

 
ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ  
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ 12 /2018 
 

Στην  Καλλιθέα σήμερα, 12-7-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης 
Ανάπτυξης Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, συνήλθε σε συνεδρίαση η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Π. Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 419/2018 (ΑΔΑ: 
7χ1Σ7Λ7-ΞΥ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.   

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες: 

Η .  πρόεδρος: Αθηνά Δάγλα,  

Το τακτικό μέλος: Βασάκη  Δέσποινα 

Ο Γραμματέας Γράψας Ιωάννης 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η Επιτροπή 
προχώρησε στη συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερησίας διάταξης: 

«Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, βάσει της 
τιμής σε ευρώ, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης  των παραχωρημένων στην Περιφέρεια 
Αττικής εκτάσεων μετά των υφισταμένων  κτισμάτων  και  Εγκαταστάσεων  στη θέση του 
Φαληρικού Όρμου έως τρίμηνο από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με αριθμό πρωτ 
οικ.127984/28-6-2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003348317 2018-06-29) 

Συνολικός Προϋπολογισμός: 53.000,00 €  πλέον. του Φ.Π.Α. 

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από  οικονομική άποψη  προσφορά βάσει της τιμής 

Στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής δεν 
κατατέθηκε μέχρι και την  12-7-2018 και ώρα 10:30  ουδείς φάκελος προσφοράς. 

:Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή γνωμοδοτεί  ότι  εφόσον   δεν  έχει κατατεθεί φάκελος 
προσφοράς   ο διαγωνισμός  καθίσταται  άγονος. 

 
Το παρόν πρακτικό υπογράφηκε σε τέσσερα αντίγραφα εκ των οποίων το ένα φυλάσσεται στο 
αρχείο της γραμματείας της Επιτροπής.      

 
 
39. Το γεγονός ότι όπως προκύπτει από το προαναφερόμενο πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής 

για τον αριθ. οικ. 127984/2018 συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των 
παραχωρημένων στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων &  
εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού Όρμου δεν κατετέθη κανένας φάκελος προσφοράς 
και συνεπώς ο διαγωνισμός καθίσταται άγονος. 

40. Το γεγονός ότι η υπηρεσία κρίνει απαραίτητη την ακύρωση της διαδικασίας για τον αριθ. οικ. 
127984/2018 συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των 
παραχωρημένων στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων &  
εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού Όρμου, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 
106 του Ν.4412/2016, αφού συντρέχει ο λόγος της παραγρ. 1α του ιδίου άρθρου και  
παράλληλα με την ματαίωση της διαδικασίας για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης και 
την επανάληψη της διαδικασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 106 του 
Ν.4412/2016, με την προκήρυξη εκ νέου Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού της Π.Ε. Νοτίου 
Τομέα Αθηνών, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των παραχωρημένων στην Περιφέρεια 
Αττικής εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων και Εγκαταστάσεων στη θέση του 
Φαληρικού όρμου, έως τρίμηνο από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, συνολικού 
Προϋπολογισμού 53.000,00€ πλέον του Φ.Π.Α. 

41. Την επισυναπτόμενη Προκήρυξη  Συνοπτικού Διαγωνισμού της Π.Ε. Noτίου Τομέα Αθηνών της 
Περιφέρειας Αττικής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, βάσει της τιμής σε ευρώ, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των 
παραχωρημένων στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων και 
Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού όρμου έως τρίμηνο από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης, συνολικού Προϋπολογισμού 53.000,00€ πλέον του Φ.Π.Α. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω  

Εισηγούμαστε να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή για τα ακόλουθα:  

 
Α) Για την έγκριση του αριθ. 12/2018 πρακτικού  της  αρμόδιας Tριμελούς Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής  αναφορικά με αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών  της αριθ. οικ.  
127984/2018 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού της Π.Ε. Noτίου Τομέα Αθηνών της 
Περιφέρειας Αττικής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, βάσει της τιμής σε ευρώ, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των παραχωρημένων 
στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων και Εγκαταστάσεων στη θέση 
του Φαληρικού όρμου έως τρίμηνο από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης  συνολικού 
Προϋπολογισμού 53.000,00€ πλέον του Φ.Π.Α. και  
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Β) Για την επανάληψη της προκήρυξης του  Συνοπτικού Διαγωνισμού της Π.Ε. Νοτίου Τομέα 
Αθηνών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
βάσει της τιμής σε ευρώ, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των παραχωρημένων στην 
Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων και Εγκαταστάσεων στη θέση του 
Φαληρικού όρμου, έως τρίμηνο από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικής προϋπολογιζόμενης 
αξίας   53.000,00€ πλέον του ΦΠΑ,  υπό το σκεπτικό  που αναλυτικά εξετέθη ανωτέρω και με τους 
ίδιους όρους της αριθ. οικ. 127984/2018 Διακήρυξης. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 
Α)  την έγκριση του αριθ.  12/2018 πρακτικού  της  αρμόδιας Tριμελούς Γνωμοδοτικής 

Επιτροπής  αναφορικά με αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών  της αριθ. οικ.  
127984/2018 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού της Π.Ε. Noτίου Τομέα Αθηνών της 
Περιφέρειας Αττικής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, βάσει της τιμής σε ευρώ, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των 
παραχωρημένων στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων και 
Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού όρμου έως τρίμηνο από την ημερομηνία υπογραφή 
της σύμβασης  συνολικού Προϋπολογισμού 53.000,00€ πλέον του Φ.Π.Α. και  

Β)  την επανάληψη της προκήρυξης του  Συνοπτικού Διαγωνισμού της Π.Ε. Νοτίου Τομέα 
Αθηνών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, βάσει της τιμής σε ευρώ, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των 
παραχωρημένων στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων και 
Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού όρμου, έως τρίμηνο από την υπογραφή της 
σύμβασης, συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας   53.000,00€ πλέον του ΦΠΑ,  υπό το 
σκεπτικό  που αναλυτικά εξετέθη ανωτέρω και με τους ίδιους όρους της αριθ. οικ. 
127984/2018 Διακήρυξης. 

 
 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  
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