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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 76η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 3691/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 11-12-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 245456 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα 
μέλη της, στις 06-12-2018. 

 
Θέμα 34ο  

Α)Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 18.714,21€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για 
την ανάγκη παράτασης της υπ. αριθμ. 46/2018 σύμβασης υπηρεσιών φύλαξης των 
παραχωρημένων εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων στη θέση του Φαληρικού όρμου, 
Δέλτα Φαλήρου, Τ.Κ. 176 02 Καλλιθέα για δύο επιπλέον μήνες και χωρίς υπέρβαση του αρχικώς 
προϋπολογισθέντος ποσού Β) Έγκριση παράτασης δύο (2) μηνών της υπ΄αριθμ. 46/2018 
σύμβασης υπηρεσιών φύλαξης των παραχωρημένων εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων 
στη θέση του Φαληρικού όρμου, Δέλτα Φαλήρου, Τ.Κ. 176 02 Καλλιθέα χωρίς υπέρβαση του 
αρχικώς προϋπολογισθέντος ποσού και τροποποίηση αυτής με εξαίρεση της Ζώνης Ι από την 
24ωρη φύλαξη. 
 
Παρόντες:  
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 
 Πελέκης Ζαχαρίας  

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος   
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής 
 
Έχοντας υπόψη : 
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1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 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 το Ν. 
4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών» και ισχύει ,καθώς και το Ν.4555/2018 (Α΄133/2018) (Πρόγραμμα Κλεισθένης). 

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» όπως τροποποιήκε και ισχύει.   

3. Την υπ΄ αριθ.οικ.130459/2018 (ΦΕΚ 2780/Β΄/12-07-2018) Απόφαση της Περιφερειάρχη 
Αττικής  περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες  της   Περιφέρειας Αττικής, σε 
Περιφερειακούς  Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης «Με εντολή 
Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους Διεύθυνσης»., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

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 Π.Δ. 80/2016 ( ΦΕΚ 145/Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες ». 
6. Τον 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 με το Ν.4337/2015(ΦΕΚ 129/Α/17-10-2015). 

7. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

8. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-7-2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών , διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδύκτιο (πρόγραμμα διαύγεια) 

9. Το Ν. 4413/2016(ΦΕΚ148 Α΄/8-8-2016)  
10. Το Ν. 3863/2010 (Α΄115) «Νέο ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις 

εργασιακές σχέσεις» και ιδιαίτερα το άρθρο 68, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
11. Το Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ τ. Α΄248) «Κύρωση κώδικα φόρου προστιθέμενης αξίας» 
12. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ τ. Α΄45) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις»    
13. Το Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ Α 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία». 
14. 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. 

15. 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.. 

16. 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. 

17. Την αριθ. οικ. 48105/6-3-2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 114/10-03-2017) Απόφαση της Περιφερειάρχη 
Αττικής περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής» όπως αυτή συμπληρώθηκε με την αριθμ 79075/12-4-2017 (ΦΕΚ 
176/ΥΟΔΔ)όμοια 

18. Την υπ’ αριθμ.425/30-11-2017 (ΑΔΑ: 6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5)  απόφαση από το Περιφερειακό 
Συμβούλιο, με θέμα την Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής  οικονομικού έτους 
2018 καθώς και τις με αριθμ.84/2018(ΑΔΑ:65ΝΟ7Λ7-9ΑΧ) ,181/2018(ΑΔΑ:6ΥΖΠ7Λ7-Λ0Φ)και 
278/2018 (ΑΔΑ:ΨΚΩ07Λ7-ΒΞ9)αποφάσεις του Περ.Συμ.της Περ. Αττικής σχετικά με την 1η 2η 
και 3η τροποποίηση του Προϋπολογισμού αντίστοιχα.. 
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19. Την υπ’ αριθμ. 105159/36993/29-12-2017 Επικύρωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 από 
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.  

20. Την αριθ. 424/2017 (ΑΔΑ: ΩΦ527Λ7Λ-Π7Γ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα 
«Εγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για προμήθειες και υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής 
έτους 2018 και τις 180/2018 (ΑΔΑ 62Μ97Λ7-3ΙΠ) , 277/2018 (ΑΔΑ ΨΞΥΚ7Λ7-Φ6Θ) απόφασεις  
σε ορθές επαναλήψεις  του ιδίου οργάνου περί έγκρισης 2ης  και 3ης αναθεώρησης 
προγράμματος προμηθειών αντίστοιχα  » 

21. 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» 

22. 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) 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. 

23. 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. 

24. Την αρχική ΑΑΥ  με α/α 1852 , αριθμ.36260/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
(ΑΔΑ:)ΩΟΞΗ7Λ7-ΗΜΖ) την ανάκληση με α/α αριθμ πρωτ 184168/2018 (ΑΔΑ: ΩΑΧΜ7Λ7-7ΑΦ) 
, καθώς και τις επόμενες σχετικές , ανάληψη Α/Α 3092 αριθμ πρωτ.184168/1 (ΑΔΑ:63927Λ7-
ΙΧ4) και ανάκληση με α/α 682(3092)αριθμ πρωτ, 209789/2018 (ΑΔΑ: ΩΔΣ97λ7-Ξ7Γ) όπου 
από την τελευταία προκύπτει ανακληθέν  ποσό ύψους 18.714,21, που είναι η διαφορά  
μεταξύ του προϋπολογισθέντος ποσού με το συμβασιοποιηθέν 

25. Την υπ. Αριθμ. 140.000/16-7-2018 διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή 
Υπηρεσιών  φύλαξης των παραχωρημένων στην Περιφέρεια Αττικής  εκτάσεων μετά των 
υφιστάμενων κτισμάτων και εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού όρμου, συνολικού 
προϋπολογισμού 53.000,00€ πλέον Φ.Π.Α ήτοι συνολικού ποσού 65.720.00€ 

26. Το γεγονός ότι η συναφθείσα από 26/9/2018 σύμβαση της Περιφέρειας Αττικής με την ατομική 
επιχείρηση Αικατερίνη Βιτάλη για την φύλαξη των παραχωρημένων εκτάσεων μετά των κτιρίων 
λήγει στις 26/12/2018 και υπάρχει όρος χρονικής παράτασης αρκεί να μην υπερβαίνει 
οικονομικά το αρχικώς προϋπολογισθέν ποσό    

27. Το γεγονός ότι η παράταση των δύο επιπλέον μηνών δεν υπερβαίνει οικονομικά το αρχικώς 
προϋπολογισθέν ποσό ,( αφού θα γίνει χρήση του ως άνω ανακληθέντος ποσού)και  υπάρχει 
επιτακτική  ανάγκη χρονικής παράτασης των υπηρεσιών  φύλαξης των παραχωρημένων  στην 
Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων & Εγκαταστάσεων στη θέση 
του Φαληρικού Όρμου, με εξαίρεση  από 24ωρη   φύλαξη της Ζώνης Ι . 

28. Το γεγονός  ότι οικείος  διεθνής διαγωνισμού  βρίσκεται σε εξέλιξη  
29. Το υπ.αριθμ 240574/3-12-2018 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ν.Τ.Α. 
30. Το υπ αριθμ 240574/3-12-2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού Π.Ε.Ν.Τ.Α. προς την 

ανάδοχο εταιρεία  
31. Το υπ. αριθμ. 241302/3-12-2018  Απαντητικό έγγραφο της εταιρείας περί συναίνεσης  
32. Την υπ. αριθμ.  241507/3-12-2018 πρόσκληση της Υπηρεσίας  προς την γνωμοδοτική 

επιτροπή 
33. Το υπ. αριθμ. 33/5-12-2018  σχετικό πρακτικό της γνωμοδοτικής επιτροπής  Π.Ε.Ν.Τ.Α., το 

οποίο παρατίθεται κατωτέρω : 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ 33/2018 
 

Στην  Καλλιθέα σήμερα, 5-12-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης 
Οικονομικών 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, σύμφωνα με την υπ’ 
αρ. 241507/3-12-2018 πρόσκληση της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών: Σχετικά 
με την παράταση συμβατικού χρόνου της υπ’ αρ. 46/2018 σύμβασης (18SYMV003748201) 
Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: 

1. Το υπ’ αρ. 18/2018 πρακτικό της Επιτροπής περί κατακυρώσεως  του Διαγωνισμού με 
τίτλο: «Συνοπτικός Διαγωνισμός 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. (αρ.πρωτ.οικ.140000/16-7-2018) (ΑΔΑΜ18PROC003431878 2018-07-16) 
στην ατομική επιχείρηση «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΙΤΑΛΗ-Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ», µε δ.τ. ‘‘D.T. SECURITY SERVICES’’ 
στο ποσό της οικονομικής της προσφοράς, η οποία ανέρχεται στην συνολική  τιμή 
τριμήνου (προ ΦΠΑ): 37.907,90 €,   πλέον  Φ.Π.Α.  24% ποσού: 9.097,90 €, δηλαδή στη 
συνολική τιμή τριμήνου με ΦΠΑ: 47.005,79 €. 

2. Την από 26-9-2018 συναφθείσα σύμβαση της Περιφέρειας Αττικής με την ως άνω ατομική 
επιχείρηση υπηρεσιών φύλαξης της Αικατερίνης Βιτάλη, για τη φύλαξη των 
παραχωρημένων εκτάσεων μετά των κτιρίων η οποία λήγει στις 26-12-2018, και σύμφωνα 
με την οποία  αυτή μπορεί να παραταθεί υπό τον όρο: η παράταση  να μην υπερβαίνει 
οικονομικά το αρχικώς  προϋπολογισθέν ποσόν (53.000,00€). 

3. Το γεγονός ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη χρονικής παράτασης των υπηρεσιών φύλαξης 
των παραχωρημένων στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων 
και εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού Όρμου, εξαιρουμένης της 24ωρης φύλαξης 
της Ζώνης Ι,  δεδομένου ότι ο οικείος διεθνής διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη. 

4. Το γεγονός ότι η παράταση των δύο επιπλέον μηνών της ως άνω σύμβασης, εξαιρουμένης 
της 24ωρης φύλαξης της Ζώνης Ι,  δεν υπερβαίνει οικονομικά το αρχικώς προϋπολογισθέν 
ποσόν. 

5. Το υπ’ αρ. 240574/3-12-2018 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ν.Τ.Α. 
6. Το υπ’ αρ. 241302/3-12-2018 έγγραφο της επιχείρησης με το οποίο αποδέχεται την δίμηνη 

παράταση παροχής υπηρεσιών φύλαξης έναντι του συνολικού  ποσού 18.714,21 €, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και εξαιρουμένης από την 24ωρη φύλαξη της Ζώνης Ι. 

Γνωμοδοτούμε υπέρ της δίμηνης παράτασης της παροχής υπηρεσιών φύλαξης (βάσει της υπ’ αρ. 
46/18 σύμβασης)  των παραχωρημένων εκτάσεων μετά των υφισταμένων κτισμάτων στη θέση του 
Φαληρικού Όρμου, Δέλτα Φαλήρου, εξαιρουμένης της Ζώνης Ι, από την ατομική επιχείρηση:  
«ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΙΤΑΛΗ-Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΕΡΕΥΝΩΝ», µε δ.τ. ‘‘D.T. SECURITY SERVICES’’,  στο συνολικό, για το επιπλέον δίμηνο,  ποσό 
των18.714,21 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με το οποίο δεν υπερβαίνεται το αρχικώς 
προϋπολογισθέν ποσόν.Το παρόν πρακτικό υπογράφηκε σε τέσσερα αντίγραφα εκ των οποίων το 
ένα φυλάσσεται στο αρχείο της γραμματείας της Επιτροπής. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, η  υπηρεσία  εισηγείται να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή  
 Α) Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 18.714,21€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α., 
για την ανάγκη παράτασης της υπ. αριθμ. 46/2018 σύμβασης υπηρεσιών φύλαξης των 
παραχωρημένων εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων στη θέση του Φαληρικού όρμου, 
Δέλτα Φαλήρου, Τ.Κ. 176 02 Καλλιθέα για δύο επιπλέον μήνες και χωρίς υπέρβαση του αρχικώς 
προϋπολογισθέντος ποσού» 
Το ανωτέρω ποσό προκύπτει από την ανάκληση της διαφοράς μεταξύ του προϋπολογισθέντος 
ποσού με το συμβασιοποιηθέν. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0879  και τον  Ε.Φ. 04072 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Αττικής  
Το ποσό αυτό κατανέμεται σε 1559,51 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για το έτος 2018 και 
17154,7€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για το έτος 2019 

 
Β)Έγκριση του πρακτικού της τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής Π.Ε.Ν.Τ.Α. περί παράτασης δύο 
(2) μηνών της υπ΄αριθμ. 46/2018 σύμβασης υπηρεσιών φύλαξης των παραχωρημένων εκτάσεων 
μετά των υφιστάμενων κτισμάτων στη θέση του Φαληρικού όρμου, Δέλτα Φαλήρου, Τ.Κ. 176 02 
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Καλλιθέα χωρίς υπέρβαση του αρχικώς προϋπολογισθέντος ποσού και τροποποίηση αυτής  με 
εξαίρεση της Ζώνης Ι   

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης είναι μικρότερο του 50% της 

αρχικής  
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Α) Την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 18.714,21€ συμπεριλαμβανομένου  
Φ.Π.Α., για την ανάγκη παράτασης της υπ. αριθμ. 46/2018 σύμβασης υπηρεσιών φύλαξης των 
παραχωρημένων εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων στη θέση του Φαληρικού όρμου, 
Δέλτα Φαλήρου, Τ.Κ. 176 02 Καλλιθέα για δύο επιπλέον μήνες και χωρίς υπέρβαση του αρχικώς 
προϋπολογισθέντος ποσού» 
Το ανωτέρω ποσό προκύπτει από την ανάκληση της διαφοράς μεταξύ του προϋπολογισθέντος 
ποσού με το συμβασιοποιηθέν. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0879  και τον  Ε.Φ. 04072 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Αττικής  
Το ποσό αυτό κατανέμεται σε 1559,51 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για το έτος 2018 και 
17154,7€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για το έτος 2019 

 
Β) Την έγκριση του πρακτικού της τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής Π.Ε.Ν.Τ.Α. περί παράτασης 
δύο (2) μηνών της υπ΄αριθμ. 46/2018 σύμβασης υπηρεσιών φύλαξης των παραχωρημένων 
εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων στη θέση του Φαληρικού όρμου, Δέλτα Φαλήρου, Τ.Κ. 
176 02 Καλλιθέα χωρίς υπέρβαση του αρχικώς προϋπολογισθέντος ποσού και τροποποίηση 
αυτής  με εξαίρεση της Ζώνης Ι   
.  

 
 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Σαπουνά Αγγελική  
Τζίβα Αιμιλία 
Λεβέντη Αγγελική 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας  
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