
 

 1 

                  
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 22η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1051/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 16-04-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 102596 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 11-04-2019. 

 
Θέμα 40ο  

Λήψη απόφασης επί αποδοχής ή μη του αριθ. 8/2019 πρακτικού της αρμόδιας γνωμοδοτικής 
επιτροπής αναφορικά με την αριθ. 4/2018 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού άνω των ορίων (διεθνή) 
ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών 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 ένα έτος συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00€) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Τζίβα Αιμιλία 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Νερούτσου Μαρία 
 Τσούπρα Ιωάννα 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Χριστάκη Μαρία 
 Πελέκης Ζαχαρίας  

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

 Στεργίου Ιωάννα  
 Δημάκος Δημήτριος 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα 
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (5) πέντε έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 8 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της για την εισήγηση της Δ/νσης 
Οικονομικών Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.3852/07-06-2010 «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, το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» καθώς και το Ν. 4555/2018  (ΦΕΚ 133Α-19-8-2018 και 
ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) – «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 44403/2011 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β’/4-11-2011) και την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 
2822/’Β/14-12-2011) και την υπ’ 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 Απόφαση του Συντονιστή 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 (ΦΕΚ 3051/Β/5-9-2017)» καθώς και την αριθ. 37419/13479/11-5-2018 (ΦΕΚ 
1661/2018) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «έγκριση της 
121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί τροποποίησης –
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και ισχύει. 

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

4. To Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017) «Άσκηση υπαιθρίων εμπορικών δραστηριοτήτων, 
εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», με τον οποίο 
τροποποιήθηκαν άρθρα του Ν.4412/2016.  

5. Το Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α’/19-03-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 37 «Εθνικό Σύστημα 
Ηλεκτρονικών Συμβάσεων». 

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

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

8. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ τ. Α΄107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16/2/2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές» 

9. 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. 

10. Τον Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ τ. Α΄52) «Κύρωση του κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
11. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15-9-2011) «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.» 

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

13. 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. 

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

16. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ τ A΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
17. Το Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ Α 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία». 
18.  Το Π.Δ. 38 «Κανονισμός λειτουργίας της αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφορών» (ΦΕΚ 

63Α/4-5-17) και το Π.Δ. 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιων 
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» (ΦΕΚ 64/Α 4-5-2017) 

19. Το Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Α΄25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα». 

20. Την Υ.Α. 56902/215/19-5-17 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

21. 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»  

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

23. Την υπ’αρ.οικ.130459/2018 (ΦΕΚ 2780/Β/12-2-2018) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με 
θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, όπως 
ισχύει. 

24. 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 αριθ.79075/12-4-2017(ΦΕΚ 
176/ΥΟΔΔ) όμοια 

25. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις και λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς 
και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και 
αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω  

26. Την αριθ. 419/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής περί 
συγκρότησης επιτροπών παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών, καθώς των 
γνωμοδοτικών επιτροπών της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, όπως 
ισχύει. 

27. Tην υπ΄αριθμ. 425/30-11-2017 (ΑΔΑ: 6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου,  με 
θέμα  την Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής  οικονομικού έτους 2018,  την αριθ. 
84/2018 (ΑΔΑ: 65ΝΟ7Λ7-9ΑΧ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την 1η 
αναμόρφωση προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018 και την αριθ. 
181/2018 (ΑΔΑ: 6ΥΖΠ7Λ7-Λ0Φ) με θέμα την έγκριση 2ης τροποποίησης Προϋπολογισμού 
Περιφέρειας Αττικής Οικονομικού Έτους 2018.  

28. Την υπ’ αριθμ. 105159/36993/29-12-2017 Επικύρωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 από 
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, την Α.Π. 23201/8723/20-4-2018 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Τεκμαιρόμενη νομιμότητα της 
υπ΄αριθ. 84/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου» και την Α.Π. 55780/19589/2018 
Απόφαση  του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Τεκμαιρόμενη 
νομιμότητα της υπ΄αριθ. 181/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Αττικής» 

29. 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, την αριθ. 180/2018 (ΑΔΑ: 
62Μ97Λ7-3ΙΡ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα την έγκριση 2ης αναθεώρησης 
προγράμματος προμηθειών 2018 και την αριθ. 277/2018 (ΑΔΑ: ΨΞΥΚ7Λ7-Φ6Θ) Απόφαση – 
ορθή επανάληψη-  Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα την έγκριση 3ης αναθεώρησης 
προγράμματος προμηθειών 2018. 
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30. Το υπ΄αριθ. 64528/3-4-2018 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη και 
Συλλογικών Οργάνων με θέμα «Εκτέλεση δαπανών Περιφερειακών Ενοτήτων – Μέθοδος 
υπολογισμού αξίας των συμβάσεων». 

31. 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. 

32. 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.. 

33. 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. 

34. Τον Ν.4375/2016 (ΦΕΚ 51/Α΄/1-4-2016) περί Οργάνωσης και λειτουργίας υπηρεσίας Ασύλου, 
Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας 
Υποδοχής προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.» 

35. Την αριθ. οικ. 105269/3-06-2016  (ΦΕΚ 1577/Β/2016) Κοινή Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Εμπορίου και Προστασίας του καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας , Υποδομών, Ναυτιλίας 
και Τουρισμού και της Περιφερειάρχη Αττικής περί ίδρυσης Κέντρου Διαχείρισης, Αποθήκευσης 
και Εφοδιασμού Ειδών Πρώτης Ανάγκης των Σημείων Διαμονής Προσφύγων και ιδιαίτερα το 
άρθρο 4. 

36. Την από 26/07/2018 (ΦΕΚ 138/Α/26-7-2018) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα 
μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που 
έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» και ιδιαίτερα το άρθρο 
21. 

37. Την αριθ. 9481/11-12-2017 Απόφαση παράτασης της διάθεσης της χρήσης του κτιρίου Β220 , 
κάτω από τη γέφυρα της «Εσπλανάδας» στον Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου, κυριότητας ΕΤΑΔ, 
για την κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών της Πολιτείας κατά την αντιμετώπιση του 
προσφυγικού ζητήματος μέχρι 31.12.2019. 

38. Το  αριθ. 25456/7-2-2018 (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. 

39. Το αριθ. οικ. 148387/26-7-2018 έγγραφό μας προς τη Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού  με θέμα: 
«Παροχή Ενημέρωσης-Επικαιροποίηση στοιχείων εγγράφου» 

40. Το  αριθ.148477/31-7-2018  απαντητικό έγγραφο της Δ/νσης Ανθρωπίνου Δυναμικού, στο 
οποίο  αναφέρεται ότι: α) στον ισχύοντα Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β/11-
5-2018) δεν έχουν προβλεφθεί κενές οργανικές θέσεις κλάδου Προσωπικού  καθαριότητας ή 
φύλαξης, β) οι εν λόγω ειδικότητες περιλαμβάνονται στο γενικότερο κλάδο ΥΕ Βοηθητικού 
Προσωπικού και γ) στο φορέα μας επί συνόλου εβδομήντα επτά (77) υπηρετούντων σε θέσεις 
κατηγορίας ΥΕ, κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού κανείς δεν εκτελεί καθήκοντα φύλαξης. 

41. 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. 

42. Το αριθ. πρωτ. οικ. 35106/1-2-2018 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς το Γρ. 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ν.Τ.Α 

43. Το αριθ. πρωτ. 35883/5-3-2018 απαντητικό έγγραφο του Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ν.Τ.Α, 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», με το οποίο μας διαβιβάστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές των προς φύλαξη χώρων. 

44. Την ανάγκη φύλαξης των παραχωρημένων στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων μετά των  
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45. υφιστάμενων κτισμάτων & Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού Όρμου, λόγω ότι η 
περιοχή που  βρίσκονται οι συγκεκριμένοι χώροι είναι απομονωμένη, διαθέτει πολλές εισόδους 
που είναι εύκολο  να παραβιαστούν, με σοβαρές συνέπειες για την  ασφάλεια και την εύρυθμη 
λειτουργία του Κέντρου Εφοδιασμού και των υπηρεσιών. 

46. Την υπ’ αριθμ.2307/2018 (ΑΔΑ: Ω4ΞΚ7Λ7-Θ6Ε, ΑΔΑΜ: 18REQ003609762) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία στο δεύτερο μέρος β) εγκρίθηκε 
εκ νέου  δαπάνη και διάθεση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης για τη σύναψη σύμβασης 
συνολικού προϋπολογιζόμενου  ποσού ύψους 450.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 
των δικαιωμάτων προαίρεσης για δυνατότητα παράτασης της σύμβασης μέχρι και έξι (6) 
μήνες, για την παροχή υπηρεσιών 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 2019-2020, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Αττικής Ε.Φ. 04072 και ΚΑΕ 0879, με κατανομή για το έτος 2018 ποσού 1,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για το έτος 2019 ποσού 300.000€ συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ  και για το έτος 2020 ποσού 149.999,00€ 

47. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 194078/2018 (ΑΔΑ:7ΜΞΩ7Λ7-5ΗΞ), ΑΔΑΜ: (18REQ003822677) Απόφαση 
πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης για τα έτη 2019-2020, σε βάρος των πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής Ε.Φ. 04072 και ΚΑΕ 0879, η οποία καταχωρήθηκε 
με Α/Α 3100 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικής 
Διαχείρισης με ΑΑ ΒΕΒ: 3394. 

48.  Την υπ΄αρ.2765/2018 Απόφαση – ορθή επανάληψη - της Οικονομικής Επιτροπής, με την 
οποία εγκρίθηκαν οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης (ΑΔΑ : 
6ΨΘ37Λ7-5ΧΔ) 

49. Το με αρ. 2018 -164722/30-10-2018 (18-494026-001) Αποδεικτικό ηλεκτρονικής αποστολής 
περίληψης της αριθ. 4/2018 διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (SIMAP). 

50. Το με αριθ. 2018/S 210-480326/31-10-2018 αποδεικτικό ηλεκτρονικής δημοσίευσης της 
περίληψης της αριθ. 

 4/2018 Διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(SIMAP), η οποία  

αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 1/11/2018 (ΑΔΑΜ:18PROC003935267). 
51. Την αριθ. 4/2018 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού άνω των ορίων (διεθνή) ανοικτού διαγωνισμού 

για την παροχή υπηρεσιών 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 ένα  έτος συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων 
χιλιάδων ευρώ (300.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με δυνατότητα 
παράτασης της σύμβασης μέχρι και έξι μήνες (δικαίωμα προαίρεσης 50%) και επιπλέον 
προϋπολογισμού εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00€) συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, μόνο βάσει της τιμής σε ευρώ, συνολικού προϋπολογισμού  
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των δικαιωμάτων προαίρεσης για δυνατότητα 
παράτασης της σύμβασης μέχρι και έξι (6) μήνες: 450.000,00€», με ΑΔΑΜ: 
18PROC003935402/1-11-2018 

52. Την  από 1/11/2018 περίληψη της αριθ. 4/2018 Διακήρυξης, η οποία αναρτήθηκε στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: Ψ2167Λ7-Υ26) και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής 1/11/2018. 

53. Την αριθ. οικ. 216264/2-11-2018 πρόσκληση της υπηρεσίας μας προς την αρμόδια 
γνωμοδοτική επιτροπή για διενέργεια ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών 
συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών στο πλαίσιο της αριθ. 4/2018 Διακήρυξης της Δ/νσης 
Οικονομικών Π.Ε.Ν.Τ.Α την Τετάρτη 5-12-2018 και ώρα 10:00π.μ. 

54. Την από 21-11-2018 επιστολή της εταιρείας GRGENESIS A.E.,  με θέμα «Διευκρινήσεις» και 
την Α.Π.  232308/21-11-2018 σχετική απάντηση της υπηρεσίας μας. 

55. Την από 23-112018 επιστολή της εταιρείας SWEDISH SYSTEMS SECURITY ΜΟΝ. ΕΠΕ, με 
θέμα «Διευκρινήσεις» και την Α.Π. 234899/26-11-2018 σχετική απάντηση της υπηρεσίας μας. 

56. Tην αριθ. 3538/2018 (ΑΔΑ: 9ΡΟΓ7Λ7-62Ξ, ΑΔΑΜ: 18PROC004087020/28-11-2018) Απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής περί έγκρισης της παράτασης της 
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προθεσμίας παραλαβής των προσφορών,  έως 10/12/2018, στο πλαίσιο της αριθ. 4/2018 
Διακήρυξης  Ηλεκτρονικού άνω των ορίων (διεθνή) ανοικτού διαγωνισμού για την 
παροχή υπηρεσιών 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 ένα  έτος συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων χιλιάδων ευρώ 
(300.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με δυνατότητα παράτασης της 
σύμβασης μέχρι και έξι μήνες (δικαίωμα προαίρεσης 50%) και επιπλέον 
προϋπολογισμού εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00€) συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, μόνο βάσει της τιμής σε ευρώ, συνολικού προϋπολογισμού  
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των δικαιωμάτων προαίρεσης για δυνατότητα 
παράτασης της σύμβασης μέχρι και έξι (6) μήνες: 450.000,00€ ( με α/α συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ 65259). 

57. Το με αριθ. 2018 -179480/28-11-2018 (18-541653-001) Αποδεικτικό ηλεκτρονικής αποστολής 
διορθωτικής πράξης στο πλαίσιο  της αριθ. 4/2018 διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων 
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (SIMAP), ως προς την αλλαγή της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών από 29/11/2018 σε 10/12/2018. 

58. Το με αριθ. 2018/S 231-528626/30-11-2018 αποδεικτικό ηλεκτρονικής δημοσίευσης της 
προαναφερόμενης διορθωτικής πράξης στο πλαίσιο της 4/2018 Διακήρυξης στην Υπηρεσία 
Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (SIMAP). 

59. Το με αριθ. 2018 -180739/30-11-2018 (18-545569-001) Αποδεικτικό ηλεκτρονικής αποστολής 
διορθωτικής πράξης στο πλαίσιο  της αριθ. 4/2018 διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων 
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (SIMAP), ως προς την αλλαγή της ημερομηνίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού από 5/12/2018 σε 14/12/2018. 

60. Το με αριθ. 2018/S 232-531035/01-12-2018 αποδεικτικό ηλεκτρονικής δημοσίευσης της 
προαναφερόμενης διορθωτικής πράξης στο πλαίσιο της 4/2018 Διακήρυξης στην Υπηρεσία 
Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (SIMAP). 

61. Την με αριθ. πρωτ. 237477/28-11-2018 (ΑΔΑ: ΩΣΓΚ7Λ7-7ΨΝ) ανακοίνωση παράτασης της 
προθεσμίας παραλαβής των προσφορών,  έως 10/12/2018, στο πλαίσιο της αριθ. 4/2018 
Διακήρυξης  Ηλεκτρονικού άνω των ορίων (διεθνή) ανοικτού διαγωνισμού για την 
παροχή υπηρεσιών 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 ένα  έτος συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων χιλιάδων ευρώ 
(300.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με δυνατότητα παράτασης της 
σύμβασης μέχρι και έξι μήνες (δικαίωμα προαίρεσης 50%) και επιπλέον 
προϋπολογισμού εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00€) συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, μόνο βάσει της τιμής σε ευρώ, συνολικού προϋπολογισμού  
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των δικαιωμάτων προαίρεσης για δυνατότητα 
παράτασης της σύμβασης μέχρι και έξι (6) μήνες: 450.000,00€ ( με α/α συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ 65259), η οποία αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής. 

62. Την αριθ. οικ. 238170/29-11-2018 πρόσκληση της υπηρεσίας μας προς την αρμόδια 
γνωμοδοτική επιτροπή, με την οποία ενημερώθηκε για την παράταση υποβολής των 
προσφορών στο πλαίσιο της αριθ. 4/2018 Διακήρυξης της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε.Ν.Τ.Α  και  
για τη διενέργεια ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής – Τεχνικών 
Προσφορών την Παρασκευή 14-12-2018 και ώρα 10:00π.μ. 

63. Την από 4/12/2018 επιστολή της εταιρείας INTERSTAR SECURITY, με θέμα «Γνωστοποίηση 
ημερομηνίας διενέργειας» και την Α.Π. 245012/6-12-2018 σχετική απάντηση της υπηρεσίας 
μας. 

64. Τον Α.Π. 248639/11-12-2018 φάκελο προσφοράς της εταιρείας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΙΤΑΛΗ ΙΕΠΥΑ. 
65. Τον Α.Π. 249329/12-12-2018 φάκελο προσφοράς της εταιρείας MEGA SPRINT GUARD 

SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε. 
66. Τον Α.Π.  247132/10-12-2018 φάκελο προσφοράς της εταιρείας ΙΝΤΕΡ  ΣΤΑΡ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΕ. 
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67. Τον Α.Π. 247154/10-12-2018 φάκελο προσφοράς της εταιρείας SWEDISH SYSTEMS 
SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΕΠΕ. 

68. Τον Α.Π.  248292/11-12-2018 φάκελο προσφοράς της εταιρείας GRGENESIS FACILITIES 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ A.E. 

69. Τον Α.Π.  249482/12-12-2018 φάκελο προσφοράς της εταιρείας ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΕ. 

70. Το με αριθ. 18/2018 πρακτικό της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής αναφορικά με τον έλεγχο 
και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή στο 
πλαίσιο της αριθ. 04/2018 Διακήρυξης, το οποίο  διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με Α.Π. 
254421/18-12-2018 σε έντυπη μορφή και ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ. 

71. Το με αριθ. 21/2018 πρακτικό της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής αναφορικά με τον έλεγχο 
και αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών στο πλαίσιο της αριθ. 04/2018 Διακήρυξης,, το 
οποίο  διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με Α.Π. 4276/4-1-2019 σε έντυπη μορφή και  
ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ.  

72. Τον ορισμό από την υπηρεσία μας της ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης του (υπο) 
φακέλου των οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο της αριθ. 04/2018 Διακήρυξης της Δ/νσης 
Οικονομικών Π.Ε.Ν.Τ.Α την Τρίτη 15/01/2019 και ώρα 10:00 π.μ. και την αποστολή ειδικής 
πρόσκλησης προς όλους τους συμμετέχοντες μέσω της λειτουργικότητας της Επικοινωνίας του 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.  

73. Την με αριθ. πρωτ. 4276/7-1-2019 πρόσκληση της υπηρεσίας μας προς την αρμόδια 
γνωμοδοτική επιτροπή για διενέργεια ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης του (υπο) 
φακέλου των οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο της αριθ. 4/2018 Διακήρυξης της Δ/νσης 
Οικονομικών Π.Ε.Ν.Τ.Α την Τρίτη 15/1/2019 και ώρα 10:00 π.μ. 

74. Το με αριθ. 01/2019 πρακτικό της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής αναφορικά με τον έλεγχο 
και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο της αριθ. 04/2018 Διακήρυξης,, το 
οποίο  διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με Α.Π. 4276/4-1-2019 σε έντυπη μορφή και  
ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ.  

75. Το από 15/1/2019 ηλεκτρονικό μήνυμα της εταιρείας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΙΤΑΛΗ ΙΕΠΥΑ, μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και την από 15/1/2019 σχετική 
απάντηση της υπηρεσίας μας μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 

76. Την από 15/1/2019 αναφορά της εταιρείας SWEDISH SYSTEMS SECURITY, μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και τις από 16/1/2019 σχετικές 
απαντήσεις της υπηρεσίας μας μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 

77. Το από 15/1/2019 υπόμνημα της εταιρείας MEGA SPRINT GUARD SERVICES, μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και την από 16/1/2019 σχετική 
απάντηση της υπηρεσίας μας μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 

78. Την με αριθ. πρωτ. 15394/24-1-2019  πρόσκληση της υπηρεσίας μας προς την αρμόδια 
γνωμοδοτική επιτροπή με την οποία διαβιβάστηκε το από 15/1/2019 υπόμνημα της εταιρείας 
MEGA SPRINT GUARD SERVICES και η αριθ. 997/2018 απόφαση της Α.Ε.Π.Π., η οποία 
αναφέρεται στο εν λόγω υπόμνημα. 

79. Την αριθ. 997/2018 Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, που εξετάζει 
ίδιο αντικείμενο παροχής υπηρεσιών και ίδια περίπτωση, ήτοι συμμετέχοντα που του έχουν 
επιβληθεί από το Σ.ΕΠ.Ε. πράξεις προστίμου και έχει υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα, σύμφωνα με τη περίπτωση γ΄ της παραγρ. 2 του άρθρου 68 του Ν.3863/2010, 
όπως ισχύει. Προς ενημέρωση της επιτροπής από την αριθ. 997/2018 Απόφαση της Α.Ε.Π.Π. 
προκύπτει ότι παρά το γεγονός ότι η διάταξη του άρθρου 73, παραγρ. 2 του Ν.4412/2016, στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 18 του ιδίου νόμου , ως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 39 του 
Ν.4488/2017, παραγρ. Α1  θεσπίζει όμοιους λόγους αποκλεισμού με το άρθρο 68, περίπτωση 
γ΄ της παραγράφου 2 του Ν.3863/2010, στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 18 του Ν.4412/2016, 
ως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 39 του Ν.4488/2017, παραγρ. Β, στις συμβάσεις 
καθαρισμού/φύλαξης κατισχύουν οι ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 68 του 
Ν.3863/2010 σε σχέση με τις γενικότερες και ευνοϊκότερες διατάξεις του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016 και συνεπώς δεν απαιτείται η τελεσιδικία των πράξεων επιβολής 
προστίμου. Επίσης, αναφέρεται ότι από τη μεριά της αναθέτουσας αρχής θα αποτελούσε 
ευθεία παράβαση και προσβολής διάταξης νόμου η τυχόν εφαρμογή της ευνοϊκότερης 
διάταξης του άρθρου 73 παραγρ. 2 του Ν.4412/2016 και η μη εφαρμογή του άρθρου 68 
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του Ν.3863/2010, ως ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΥ και ΣΥΝΕΠΩΣ ΚΑΤΑΣΧΥΟΝΤΟΣ, ως δήθεν παραβίαση 
της αρχής της αναλογικότητας και της ίσης μεταχείρισης, διότι δεν νοείται δυνατότητα ερμηνείας 
από την αναθέτουσα αρχή διάταξης νόμου σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας και της 
ίσης μεταχείρισης όσο αφορά τις εταιρείες κλάδου καθαριότητας και φύλαξης αλλά δέσμια 
αρμοδιότητα αυτής προς εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. Τέλος, αναγράφεται στην 
προαναφερόμενη απόφαση ότι «μόνη η έκδοση των προβλεπόμενων  πράξεων επιβολής 
προστίμου αποτελεί αναγκαία και ικανή συνθήκη αποκλεισμού του οικονομικού φορέα 
δεν προσαπαιτείται δε και  βεβαίωση της καθ΄οιονδήποτε τρόπο τελεσίδικης ή 
δεσμευτικής ισχύος αυτών ή εκδόσεως αποφάσεως με ισχύ δεδικασμένου…»  

80. Το με αριθ. οικ. 29488/30-1-2019 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς τη Δ/νση 
Προγραμματισμού & Συντονισμού του Σ.ΕΠ.Ε, με θέμα: «Χορήγηση πιστοποιητικού πράξεων 
επιβολής προστίμου». 

81. Το με αριθ. πρωτ. ΕΞ-44640/01-02-2019 απαντητικό έγγραφο της Δ/νσης Προγραμματισμού & 
Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του Σ.ΕΠ.Ε., το οποίο διαβιβάστηκε 
6/2/2019 στην αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνίας» του 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

82. Το με αριθ. πρωτ. ΕΞ 50208/5-2-2019 απαντητικό έγγραφο της Δ/νσης Προγραμματισμού & 
Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας στην εργασία του Σ.ΕΠ.Ε., το οποίο 
διαβιβάστηκε 8/2/2019 στην αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

83. Το με αριθ. 02/2019 πρακτικό της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής κατόπιν των νέων  
στοιχείων που τους διαβιβάστηκαν με την αριθ.  15394/24-1-2019   πρόσκληση και μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ (6/2/2019 και 8/2/2019), από τη 
Δ/νση Οικονομικών Π.Ε.Ν.Τ.Α, στο πλαίσιο της αριθ. 04/2018 Διακήρυξης,, το οποίο  
διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με Α.Π. 43283/11-02-2019 σε έντυπη μορφή και  ηλεκτρονικά 
μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ.  

84. Την αριθ. 395/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : «Λήψη απόφασης επί 
αποδοχής ή μη των αριθ. 18/2018, 21/2018, 1/2019 και 2/2019 πρακτικών της αρμόδιας 
γνωμοδοτικής επιτροπής αναφορικά με την αριθ. 4/2018 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού άνω των 
ορίων (διεθνή) ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών 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 ένα  έτος συνολικού προϋπολογισμού 
τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.», με την οποία 
αποφασίστηκε η αναβολή του θέματος προκειμένου να υπάρξει αναλυτική τεκμηρίωση του 
θέματος από την Υπηρεσία και η οποία κοινοποιήθηκε μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ σε όλους τους συμμετέχοντες 21/2/2019.  

85. Το γεγονός ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα "ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΕ", σύμφωνα με το πρ. 18/2018 της αρμόδιας 
γνωμοδοτικής επιτροπής δεν αξιολογήθηκε και απορρίφθηκε, διότι η εταιρεία υπέβαλλε τα 
έγγραφα-δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική Προσφορά σε έντυπη μορφή στην υπηρεσία μας 
εκπρόθεσμα, όπως επιβεβαιώνεται από τον αριθ. πρωτ. 249482/12-12-2018. Συγκεκριμένα, η 
εταιρεία κατέθεσε την προσφορά της μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ 6/12/2018 και όφειλε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει και τα αναγραφόμενα στην αριθ. 
4/2018 Διακήρυξη  να προσκομίσει τον φάκελο σε έντυπη μορφή το αργότερο μέσα σε τρεις 
εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία ως συμμετέχων  υπέβαλε ηλεκτρονικά 
την προσφορά του στο σύστημα, ήτοι 11/12/2018. Όπως προκύπτει  από το αρχείο της ACS 
COURIER, που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης,  ο 
εν λόγω φάκελος προσκομίστηκε σε έντυπη μορφή στην υπηρεσία μας  την 11/12/2018 και 
ώρα 15:59:55, όπου το πρωτόκολλο δεν λειτουργούσε, αφού στα γραφεία πρωτοκόλλου η 
είσοδος του κοινού επιτρέπεται κάθε εργάσιμη ημέρα από 07:30  έως 15:30 (το ωράριο 
αναγράφεται επίσημα στη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής). Ο φάκελος τελικά 
προσκομίστηκε εκ νέου  την επόμενη ημέρα 12/12/2018 και ώρα 11:37:00, όπου και  
πρωτοκολλήθηκε.  Άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα 
"ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΕ" μπορεί να 
αξιολογηθεί από την αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή, υπό το σκεπτικό που αναλύεται κάτωθι 
και έχει ως εξής: 
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 Επειδή, ούτε στις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, ούτε στην αριθ. 4/2018 
Διακήρυξη της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε.Ν.Τ.Α ορίζεται το ακριβές χρονικό σημείο λήξεως εντός  
της τελευταίας ημέρας της προθεσμίας υποβολής του εν λόγω  φακέλου σε έντυπη μορφή από 
τους συμμετέχοντες, άποψη μας είναι ότι εφαρμοστέα, δυνάμει της διατάξεως της παρ. 7 του 
άρθρου  10 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999, ΦΕΚ Α΄45) : που ορίζει ότι : 
«για τον υπολογισμό των προθεσμιών, αν ειδικές διατάξεις δεν ορίζουν διαφορετικά, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 241-246 του Αστικού Κώδικα» είναι η διάταξη  του 
άρθρου 242 του Αστικού Κώδικα, που ορίζει ότι  «Η προθεσμία λήγει όταν περάσει ολόκληρη η 
τελευταία ημέρα και αν είναι κατά νόμο εορτάσιμη, όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη 
εργάσιμη». Η διάταξη όμως του άρθρου 242 του Αστικού Κώδικα έχει τροποποιηθεί με το 
άρθρο 1 παρ. 12 της από 29/12/1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄299),  η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 1157/1981 (ΦΕΚ Α΄126) και ορίζει  ειδικώς ως 
προς τις προθεσμίες που τάσσονται από τον νόμο ή τα δικαστήρια ότι αυτές λήγουν την 7η μ.μ. 
ώρα της τελευταίας ημέρας…..». Επομένως, εν προκειμένω, η προθεσμία των τριών ημερών 
προσκόμισης του φακέλου σε έντυπη μορφή λήγει με τη συμπλήρωση της 7ης μ.μ. ώρας της 
τελευταίας ημέρας. 

86. Το γεγονός ότι η προσφορά του  οικονομικού φορέα "ΒΙΤΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΕΠΥΑ" σύμφωνα 
με το πρ. 18/2018 της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής απορρίφθηκε,  γιατί δεν πληρούσε 
τις απαιτήσεις που όριζε το άρθρο 1 της αριθ. 4/2018 Διακήρυξης,  ούτε προς την οικονομική-
χρηματοοικονομική επάρκεια ούτε προς την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. 
Συγκεκριμένα: 

αναφορικά με την οικονομική - χρηματοοικονομική επάρκεια η αριθ. 4/2018 διακήρυξη 
όριζε ότι  «οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
απαιτείται να διαθέτουν γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών κατά τα τρία προηγούμενα έτη 
(2015-2016-2017) ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού (300.000,00€)». 
Από το  υποβληθέν ΕΕΕΣ της εταιρείας προκύπτει ότι : 

o ο ετήσιος κύκλος εργασιών της,  είναι: 213.729,63€ για το έτος 2015, 263.279,20€ 
για το έτος 2016 και 300.000,00€ για το έτος 2017. Επομένως,  για τα έτη 2015 και 
2016 δεν πληρούσε την απαιτούμενη οικονομική –χρηματοοικονομική επάρκεια    

αναφορικά με την τεχνική -επαγγελματική ικανότητα η αριθ. 4/2018 διακήρυξη όριζε ότι 
«Ο οικονομικός φορέας που συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης να έχει 
παράσχει κατά τα τρία (3) προηγούμενα έτη (2015-2016-2017) συναφείς υπηρεσίες (είτε 
κατόπιν δημοσίων συμβάσεων είτε κατόπιν ιδιωτικών συμφωνητικών) ή για όσο χρόνο είναι 
σε λειτουργία (σε περίπτωση που λειτουργεί για χρόνο μικρότερο των τριών ετών) , από τα 
οποία να προκύπτει ότι : α) έχει εκτελέσει  τουλάχιστον τρεις (3) κύριες παροχές υπηρεσιών 
φύλαξης μεγάλων ή σύνθετων εγκαταστάσεων ζωτικής σημασίας, βιομηχανικών χώρων, 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, χώρων συνάθροισης ή προσέλευσης κοινού σε μεγάλες 
εταιρείες δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα, ώστε να καλύπτουν τις προδιαγραφές της παρούσας 
διακήρυξης και β) συμβάσεις παροχής υπηρεσιών φύλαξης με εκτελεσμένο συμβατικό 
αντικείμενο τουλάχιστον ενός έτους και ετήσιου προϋπολογισμού ίσου με τον 
προϋπολογισμό που υποβάλει προσφορά ο οικονομικός φορέας και που το συμβατικό 
αντικείμενο εκάστης σύμβασης (αν πρόκειται για παραπάνω της μιας)  δεν μπορεί να 
υπολείπεται των 100.000€. Σε περίπτωση δε Ένωσης εταιρειών / Κοινοπραξίας η 
συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη 
Ένωσης / Κοινοπραξίας.  Να συμπληρωθεί σχετικά το πεδίο του ΕΕΕΣ. 
Ο προσφέρων επιπρόσθετα πρέπει να δηλώσει στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ το μέσο 
ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό που απασχολούσε  κατά την τελευταία τριετία ή για 
όσο χρόνο αυτός λειτουργεί (σε περίπτωση που λειτουργεί για χρόνο μικρότερο των τριών 
(3) ετών), ώστε ετησίως το απασχολούμενο προσωπικό να μην είναι μικρότερο από 40 
άτομα.  Σε περίπτωση 'Ένωσης ή Κοινοπραξίας ζητείται αθροιστικά.  
Ο προσφέρων, επίσης, πρέπει να δηλώσει στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ  ότι διαθέτει την 
κατάλληλη υποδομή που κρίνεται αναγκαία για την επιτυχή υλοποίηση της παροχής 
υπηρεσίας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης δηλώνοντας τον τεχνικό 
εξοπλισμό της επιχείρησης και των μέσων ελέγχου που θα διατεθούν για την εκτέλεση των 
υπηρεσιών και τα οποία θα περιγράψει αναλυτικά στην τεχνική του προσφορά. 
Οι προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς 
πόρους και την αντίστοιχη εμπειρία για να εκτελέσουν την σύμβαση σύμφωνα με τις 
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τεχνικές απαιτήσεις και τα επίπεδα ποιότητας υπηρεσιών και τεχνικών μέσων που θέτει η 
Υπηρεσία, δυνάμει της παρούσης». Από το υποβληθέν ΕΕΕΣ της εταιρείας προκύπτουν 
σωρευτικά τα κάτωθι: 

o ο αριθμός του ετήσιου απασχολούμενου προσωπικού της, είναι: 28 άτομα το έτος 
2015, 43 άτομα το έτος 2016 και 50  άτομα το έτος 2017. Επομένως, για το έτος 
2015 δεν έχει τον απαιτούμενο ετήσιο απασχολούμενο αριθμό προσωπικού (40 
άτομα) και 

o η εν λόγω εταιρεία  έχει μεν εκτελέσει τουλάχιστον τρεις κύριες παροχές υπηρεσιών 
φύλαξης κατά τα τρία προηγούμενα έτη (2015,2016 και 2017) αλλά οι συμβάσεις 
που αναφέρει δεν έχουν  εκτελεσμένο συμβατικό αντικείμενο τουλάχιστον ενός 
έτους. Εξαίρεση, αποτελούν μόνο δύο συμβάσεις της, οι οποίες έχουν ετήσια 
διάρκεια, μία  το 2016 με το Δήμο Γλυφάδας, της οποίας όμως η συμβατική αξία 
ανέρχεται στο ποσό των 141.695,98€ και μία το 2017 με το Δήμο Γλυφάδας, της 
οποίας όμως η συμβατική αξία ανέρχεται στο ποσό των  138.922,52€ . Οι δύο 
ετήσιες συμβάσεις, όπως προκύπτει και από τη συμβατική αξία έκαστης 
σύμβασης,    δεν έχουν ετήσιο προϋπολογισμό ίσο με τον  προϋπολογισμό που 
υποβάλλει προσφορά ο οικονομικός φορέας (300.000,00€). Επομένως, ως 
συμμετέχων η εταιρεία  δεν πληροί  τις απαιτήσεις της τεχνικής – επαγγελματικής 
ικανότητας. 

87. Το γεγονός ότι η προσφορά του οικονομικού  φορέα "ΜΕGA SPRINT GUARD SERVICES 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.» σύμφωνα με το πρ. 
18/2018 της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής απορρίφθηκε,  διότι δεν πληρούσε την 
απαίτηση της οικονομικής –χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 1 της αριθ. 4/2018 
διακήρυξης της Δ/νσης Οικονομικών Π.ΕΝ.Τ.Α για το έτος 2015. Συγκεκριμένα, η αριθ. 4/2018 
διακήρυξη όριζε ότι  «οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης απαιτείται να διαθέτουν γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών κατά τα τρία προηγούμενα 
έτη (2015-2016-2017) ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού (300.000,00€)». 
Από τα  συνυποβληθέντα  ΕΕΕΣ των εταιρειών προκύπτει ότι : 
 ο ετήσιος κύκλος εργασιών της συμμετέχουσας εταιρείας, είναι: 193.622,60€ για το 2015, 

1.188.906,68€ για το 2016 και 3.062.752,18€ για το 2017. 
 ο ετήσιος κύκλος εργασιών της  εταιρείας στις ικανότητες της οποίας στηρίζεται η 

συμμετέχουσα εταιρεία, είναι  250.227,52€ για το 2015, 312.112,30€ για το 2016 και 
261.934,73€ για το 2017. 

  Κατατέθηκαν χωριστά έντυπα ΕΕΕΣ, με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 
ενότητες Α και Β του Μέρους ΙΙ, σύμφωνα με το Μέρος ΙΙΙ και για το μέρος IV για την 
συμμετέχουσα εταιρεία και για την εταιρεία στις ικανότητες της οποίας στηρίζεται η 
συμμετέχουσα εταιρεία. 

 Δεδομένου ότι η στήριξη παρέχεται προκειμένου να ανταποκριθεί ο οικονομικός φορέας 
στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος  IV (Καταλληλότητα, Οικονομική – 
Χρηματοδοτική  επάρκεια, Τεχνική & Επαγγελματική ικανότητα) παρατηρείται ότι είναι 
συμπληρωμένα όλα τα πεδία πλην του ειδικού ετήσιου κύκλου εργασιών και των 
συμβάσεων υπηρεσιών.   Άρα δεν ξέρουμε αν ο γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών οφείλεται 
σε παροχή υπηρεσιών φύλαξης ή στην εμπορία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ &  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ή στη διαχείριση ακινήτων. Η διακήρυξη όμως δεν αναφέρει ότι θα έπρεπε να 
γίνει μνεία στον ειδικό κύκλο εργασιών παρά μόνο κατά την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης για την απόδειξη της οικονομικής-χρηματοοικονομικής 
επάρκειας και μόνο στην περίπτωση μη δημοσιευμένων ισολογισμών. Επισημαίνεται ότι 
όπως προκύπτει από το ΕΕΕΣ η εταιρεία που παρέχει τη δάνεια εμπειρία έχει  μέσο ετήσιο 
εργατοϋπαλληλικό δυναμικό : για το έτος 2015 6 άτομα, για το έτος 2016 7 άτομα και για το 
έτος 2017 8 άτομα.  

 οι δύο εταιρείες  δεν αποτελούν ένωση ή κοινοπραξία.  
Η επιτροπή γνωμοδότησε για την απόρριψη της εταιρείας αφού έκρινε  ότι  ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών τόσο της ιδίας (συμμετέχουσας) εταιρείας όσο και της εταιρείας "ΜEGA SPRINT GUARD 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε."  στις ικανότητες της  οποίας 
στηρίζεται η συμμετέχουσα εταιρεία για το έτος 2015 δεν είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 
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προϋπολογισμού του διαγωνισμού (300.000,00€) και ότι δεν δύναται  τα ποσά των δύο εταιρειών 
ως προς τον ετήσιο κύκλο εργασιών για το έτος 2015 να  υπολογιστούν αθροιστικά .  

Επειδή οι διατάξεις του άρθρου 78 «στήριξη σε ικανότητες άλλων φορέων» του Ν.4412/2016, 
όπως ισχύουν ορίζουν ότι:  

 « όσο αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που 
προβλέπονται στην παραγ. 3 του  άρθρου 75 …….ένας οικονομικός φορέας μπορεί 
κατά περίπτωση και για συγκεκριμένη σύμβαση να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς» αρκεί να αποδείξει 
στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρος, ιδίως, με 
την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών και 

   «όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων   όσον αφορά 
τα κριτήρια που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτεί ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς να είναι 
από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης» 

Και επειδή η κατευθυντήρια οδηγία 14 της ΕΑΑΔΗΣΥ , με θέμα: «Δυνατότητα δανεισμού 
ικανότητας τρίτων κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων»  αναγράφει ότι : 

 «ένα από τα βασικά στοιχεία του θεσμού της δάνειας εμπειρίας είναι η αδυναμία του 
υποψήφιου φορέα να ανταποκριθεί με τα δικά του μέσα στις απαιτήσεις εκτέλεσης της 
σύμβασης, την οποία επιθυμεί να συνάψει και η προσφυγή του σε δυνατότητες τρίτου 
φορέα (χρηματοδοτικές δυνατότητες) για την απόδειξη της καταλληλότητάς του» 

 «η δάνεια εμπειρία λειτουργεί ως πρακτική διευκόλυνσης πρόσβασης των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων σε δημόσιες συμβάσεις» 

 «οι διατάξεις για τη δάνεια εμπειρία δεν απαγορεύουν καταρχήν στους υποψηφίους ή 
προσφέροντες να προσφεύγουν στις δυνατότητες περισσοτέρων τρίτων για να αποδείξουν 
ότι καλύπτουν τα ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων επιπλέον των δικών τους δυνατοτήτων για 
την πλήρωση των κριτηρίων που τάσσει η αναθέτουσα αρχή» 

 «Πρέπει να θεωρηθεί ότι επιτρέπεται η σώρευση δυνατοτήτων περισσοτέρων οικονομικών 
φορέων για την πλήρωση των ελαχίστων απαιτήσεων ικανότητας που θέτει η αναθέτουσα 
αρχή.» 

 «η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής οι φορείς στις 
ικανότητες των οποίων ο οικονομικός φορέας προτίθεται να στηριχθεί και αν συντρέχουν 
στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού» 

 «η δυνατότητα επίκλησης ικανότητας τρίτου φορέα  σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 
επιτρέπει στον τρίτο την «ανάμειξη» του σε δημόσια σύμβαση, όταν αυτός δεν πληροί τα 
κριτήρια επιλογής τα οποία απαιτούνται για τον ίδιο τον προσφέροντα, ή συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού. Σε αντίθετη περίπτωση, αυτό θα σήμαινε την ευθεία παράβαση των 
αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.» 

 «Δεν δύναται, με το ένδυμα του δανεισμού ικανότητας, να εισέλθει στο διαγωνισμό 
επιχείρηση η οποία δεν θα μπορούσε να συμμετάσχει αυτοτελώς, επειδή στο πρόσωπό 
της υφίσταται λόγος αποκλεισμού.» 

Άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι η προσφορά της εταιρείας "ΜΕGA SPRINT GUARD 
SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε   δεν μπορεί  
να αξιολογηθεί από την αρμόδια επιτροπή,  διότι α) ο  ετήσιος κύκλος εργασιών της 
εταιρείας  στις ικανότητες της  οποίας στηρίζεται η συμμετέχουσα εταιρεία για το έτος 
2015  δεν πληροί τα κριτήρια επιλογής τα οποία απαιτούνταν για τον ίδιο τον 
προσφέροντα  και  β)  ) ο  ετήσιος κύκλος εργασιών της εταιρείας  στις ικανότητες της  
οποίας στηρίζεται η συμμετέχουσα εταιρεία για το έτος 2015  δεν είναι σαφές ότι 
προέρχεται από την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας. 

88. Το γεγονός ότι η εταιρεία SWEDISH SYSTEMS SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ σύμφωνα με το πρ. 2/2019 της αρμόδιας γνωμοδοτικής 
επιτροπής απορρίφθηκε, διότι όπως προκύπτει από τα έγγραφα του Σ.ΕΠ.Ε. έχει υποπέσει σε 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, σύμφωνα με την ειδικότερη και καταισχύουσα διάταξη του 
άρθρου 68 του Ν.3863/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Συγκεκριμένα στην εταιρεία 
SWEDISH ΣΟΥΙΝΤΙΣ SYSTEMS ΣΥΣΤΕΜΣ SECURITY ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ με ΑΦΜ 099796300, έχουν 
επιβληθεί οι 
παρακάτω πράξεις επιβολής προστίμου: 
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ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ 01/11/2017 15/08/2017_13070177 
ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ 24/05/2018 28/04/2018_150100236 
ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ 04/10/2018 28/04/2018_19030ΑΒ 32 
ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ 23/10/2018 03/10/2018_11010346065 
ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ 29/11/2018 20/10/2018_11090763 
ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ 05/12/2018 20/11/2018_11010666 

 
 Επομένως, για την εν λόγω εταιρεία συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού. 
89. Το από 15/2/2019 αίτημα της εταιρείας ΒΙΤΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΕΠΥΑ  για χορήγηση 

αντιγράφων των συμμετεχόντων εταιρειών σχετικά με τα  πιστοποιητικά της παραγρ. 2γ του 
άρθρου 73 του Ν.4412/2016, που αφορούσε την  αριθ. 4/2018 Διακήρυξη της Δ/νσης 
Οικονομικών Π.Ε.Ν.Τ.Α. και την αριθ. 47734/21-2-2019 σχετική απάντηση της υπηρεσίας μας, 
μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.  

90. Το από 22/2/2019 υπόμνημα της εταιρείας GRGENESIS FACILITIES  ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕ. επί της αριθ. 395/2019 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και τις από 
27/2/2019 σχετικές απαντήσεις της υπηρεσίας μας  μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ . 

91. Την από 26/2/2019 προδικαστική προσφυγή της εταιρείας SWEDISH SYSTEMS SECURITY 
κατά της αριθ. 395/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής , σε συνέχεια της οποίας η 
αναθέτουσα αρχή προέβη σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 
39/2017 

92. Το με αριθ. 61924/28-2-2019 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς την ΑΕΠΠ, με το οποίο 
διαβιβάστηκαν οι απόψεις μας επί της από 26/2/2019  προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας 
SWEDISH SYSTEMS SECURITY κατά της αριθ. 395/2019 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

93. Την από 28/2/2019 δήλωση παραίτησης της εταιρείας SWEDISH SYSTEMS SECURITY επί 
της από 26/2/2019 προδικαστικής προσφυγής, η οποία κοινοποιήθηκε 7/3/2019 μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ προς όλους τους 
συμμετέχοντες. 

94. Το αριθ. Π2/2019 Πρακτικό Παραίτησης του 1ου Κλιμακίου ΑΕΠΠ, με το οποίο τίθεται στο 
αρχείο η από 26/2/2019 προδικαστική προσφυγή της εταιρείας SWEDISH SYSTEMS 
SECURITY και το οποίο κοινοποιήθηκε 7/3/2019 μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ προς όλους τους συμμετέχοντες. 

95. Την από 18/3/2019 υπεύθυνη Δήλωση της εταιρείας ΒΙΤΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΕΠΥΑ και την από 
20/3/2019 υπεύθυνη δήλωση της ιδίας εταιρείας με την οποία ανακαλεί την από 18/3/2019 
υπεύθυνη δήλωσή της. 

96. Την με αριθ. 565/2019 (ΑΔΑ:ΩΥΝ17Λ7-2ΡΚ) Απόφαση της Ο.Ε. με θέμα «Λήψη απόφασης επί 
αποδοχής ή μη των αριθ. 18/2018, 21/2018, 1/2019 και 2/2019 πρακτικών της αρμόδιας 
γνωμοδοτικής επιτροπής αναφορικά με  την αριθ. 4/2018 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού άνω των 
ορίων (διεθνή) ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών 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 ένα  έτος συνολικού προϋπολογισμού 
τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (Επανεισαγωγή 
θέματος).  

97. Την με αριθ. 94631/3-4-2019 γνωστοποίηση της αριθ. 565/2019 (ΑΔΑ:ΩΥΝ17Λ7-2ΡΚ) 
Απόφαση της Ο.Ε. με θέμα «Λήψη απόφασης επί αποδοχής ή μη των αριθ. 18/2018, 21/2018, 
1/2019 και 2/2019 πρακτικών της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής αναφορικά με  την αριθ. 
4/2018 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού άνω των ορίων (διεθνή) ανοικτού διαγωνισμού για την 
παροχή υπηρεσιών 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 ένα  έτος συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00€) 
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συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α προς όλους τους συμμετέχοντες μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ . 

98. Την με αριθ. 94679/3-4-2019 πρόσκληση της υπηρεσίας μας προς την αρμόδια γνωμοδοτική 
επιτροπή προκειμένου να αξιολογηθούν οι προσφορές όλων των εταιρειών των οποίων η 
προσφορά τους γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με την αριθ. 565/2019 απόφαση της Ο.Ε. 

99. Το με αριθ. 8/2019  πρακτικό της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής αναφορικά με τον έλεγχο 
και αξιολόγηση των  προσφορών όλων των εταιρειών των οποίων η προσφορά τους γίνεται 
αποδεκτή, σύμφωνα με την αριθ. 565/2019 απόφαση της Ο.Ε.,στο πλαίσιο της αριθ. 04/2018 
Διακήρυξης, το οποίο  διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με Α.Π. 104793/11-4-2019 σε έντυπη 
μορφή και  ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ και το οποίο παρατίθεται ακολούθως: 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8o 
Στην Καλλιθέα, σήμερα 9-4-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης 

Οικονομικών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθήνας, Τμήμα Προμηθειών, στο κτίριο 210Α Παραλία Καλλιθέας – 
Μοσχάτου, πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις, συνεδρίασε η Πενταμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή 
Διενέργειας / Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Ανοικτών Διαγωνισμών Διαπραγμάτευσης, που 
διενεργεί η Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής που 
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 419/2018 (ΑΔΑ: 7Χ1Σ7Λ7-ΞΥ7) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 

Έργο της ανωτέρω επιτροπής στην παρούσα συνεδρίαση είναι η αποσφράγιση των 
δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνική προσφορά, σε εκτέλεση της αριθμ. 565/2019 (ΑΔΑ : 
ΩΥΝ17Λ7-2ΡΚ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και  των υπόλοιπων συμμετεχόντων (πλην 
της συμμετέχουσας «Αικατερίνη Βιτάλη») που έχουν υποβληθεί στον ηλεκτρονικό άνω των ορίων 
(διεθνής) ανοικτό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των παραχωρημένων στην 
Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων και εγκαταστάσεων στη θέση του 
Φαληρικού Όρµου  (κτιρίων & περιβάλλοντος χώρου) συµπεριλαµβανοµένου και του «Κέντρου 
Εφοδιασμού» κάτω από την γέφυρα «Εσπλανάδα» για ένα  έτος, συνολικού προϋπολογισμού 
τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00€) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, µε δυνατότητα 
παράτασης της σύμβασης μέχρι και έξι μήνες (δικαίωμα προαίρεσης 50%) και επιπλέον 
προϋπολογισμού εκατό πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00€) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, µε 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη µόνο βάσει της τιμής σε 
ευρώ, σύμφωνα με την αρ. 4/2018 Διακήρυξη της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθήνας, 
με κωδικό ΕΣΗΔΗΣ 65259.  

Στη συνεδρίαση της επιτροπής που είχε απαρτία παρέστησαν οι εξής: 
1. Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης, Πρόεδρος 
2. Δούμα Αθανασία, Αναπληρωματική Γραμματέας 
3. Τάκος Χρήστος, Τακτικό μέλος  
4. Παράσογλου Ελένη, Αναπληρωματικό μέλος 

 
 Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
1. Την αρ. 4/2018 Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των παραχωρημένων στην 
Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων και εγκαταστάσεων στη θέση του 
Φαληρικού Όρµου συµπεριλαµβανοµένου και του «Κέντρου Εφοδιασμού» κάτω από την γέφυρα 
«Εσπλανάδα»  για ένα  έτος. 
2. Τα αριθμ. 18/2018 και 21/2018 πρακτικά της με τα οποία ομόφωνα είχε γνωμοδοτήσει υπέρ της 
συμμετοχής στο επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας των κατωτέρω εταιρειών: 
Α. ΙΝΤΕΡ ΣΤΑΡ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΕ 
Β. GRGENESIS FACILITIES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Γ. SWEDISH SYSTEMS SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ,  (με την επιφύλαξη ότι, για την εν λόγω εταιρεία δεν κατέστη 
εφικτή η επιτόπια αυτοψία στο κέντρο επικοινωνίας το οποίο βρίσκεται στην οδό Ιωαννίνων 27, 
Θεσσαλονίκη), των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά ήταν σύμφωνα με 
τους όρους της υπ’ αρ. 4/2018 διακήρυξης. 
3. Το αριθμ. 1/2019 πρακτικό της με το οποίο ομόφωνα είχε γνωμοδοτήσει ότι για την παροχή 
υπηρεσιών φύλαξης των παραχωρημένων στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων μετά των 

ΑΔΑ: ΩΠ4Υ7Λ7-ΙΩΠ



 

 14 

υφιστάμενων κτισμάτων και εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού Όρµου (κτιρίων & 
περιβάλλοντος χώρου) συµπεριλαµβανοµένου και του «Κέντρου Εφοδιασμού» κάτω από την 
γέφυρα «Εσπλανάδα» για ένα έτος, µε δυνατότητα παράτασης της σύμβασης μέχρι και έξι μήνες, 
να αναδειχθεί ως προσωρινός μειοδότης η εταιρεία: SWEDISH SYSTEMS SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ η οποία κατέθεσε την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, όπως αυτό προκύπτει από τον πίνακα 1 
του εν λόγω πρακτικού, με την επιφύλαξη ότι για την εν λόγω εταιρεία δεν κατέστη εφικτή η επιτόπια 
αυτοψία στο κέντρο επικοινωνίας το οποίο βρίσκεται στην οδό Ιωαννίνων 27, Θεσσαλονίκη, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στο υπ’ αριθμό 21/2018 πρακτικό μας.  
4. Το αριθμ. 2/2019 πρακτικό της με το οποίο ομόφωνα γνωμοδοτεί εκ νέου και για τους 
λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτό να αναδειχθεί ως προσωρινός μειοδότης για την 
παροχή υπηρεσιών φύλαξης των παραχωρημένων στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων μετά των 
υφιστάμενων κτισμάτων και εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού Όρµου (κτιρίων & 
περιβάλλοντος χώρου) συµπεριλαµβανοµένου και του «Κέντρου Εφοδιασμού» κάτω από την 
γέφυρα «Εσπλανάδα» για ένα έτος, µε δυνατότητα παράτασης της σύμβασης μέχρι και έξι μήνες, η 
συμμετέχουσα εταιρεία με την επωνυμία : ΙΝΤΕΡ ΣΤΑΡ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΕ η οποία κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
μεταξύ των δύο (2) εταιρειών των οποίων, ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά» ήταν σύμφωνος με τους όρους της αριθμ. 4/2018 διακήρυξης.      
5. Την αριθμ. 565/2019 (ΑΔΑ : ΩΥΝ17Λ7-2ΡΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία αποφασίσθηκε και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται 
σε αυτή : 
Α. Να μη γίνει αποδεκτή η προσφορά της εταιρείας «Βιτάλη Αικατερίνη». 
Β. Να γίνουν αποδεκτές οι προσφορές των εταιρειών «MEGA SPRINT», «ΉΦΑΙΣΤΟΣ» και 
«SWEDISH SYSTEM SECURITY», «ΙΝΤΕΡΣΤΑΡ», και «GR GENESIS FACILITIES» 
Γ) Να παραπεμφθεί το ζήτημα στην Γνωμοδοτική Επιτροπή, προκειμένου να αξιολογηθούν οι 
οικονομικές προσφορές όλων των ανωτέρω εταιρειών, των οποίων η προσφορά γίνεται αποδεκτή. 
6. Το αριθμ. πρωτ. 94679/3-4-2019 έγγραφο – πρόσκληση της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νοτίου 
Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, με το οποίο διαβιβάσθηκε η ως άνω απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής και καλείται η Γνωμοδοτική Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση των προσφορών όλων 
των εταιρειών, των οποίων η προσφορά τους έγινε αποδεκτή σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής,  
προέβη αρχικά στον εκ νέου έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής τόσο στην ηλεκτρονική όσο 
και στην έντυπη μορφή των εταιρειών των οποίων οι προσφορές έγιναν αποδεκτές με την αριθμ. 
565/2019 (ΑΔΑ : ΩΥΝ17Λ7-2ΡΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και συνέταξε τον κατωτέρω 
πίνακα 1.   
Πίνακας 1. 

Α/
Α 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΧΗ/
ΑΠΟΡΡΙΨΗ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

1 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΕΠΕ  

Αποδοχή 
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι 
σύμφωνα με την υπ’. αρ. 4/2018 
διακήρυξη 

2 

SWEDISH SYSTEMS SECURITY 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ  

Αποδοχή 
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι 
σύμφωνα με την υπ’. αρ. 4/2018 
διακήρυξη  

3 
ΙΝΤΕΡ ΣΤΑΡ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΕ  

Αποδοχή 
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι 
σύμφωνα με την υπ’. αρ. 4/2018 
διακήρυξη 

4 
GRGENESIS FACILITIES ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

Αποδοχή 
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι 
σύμφωνα με την υπ’. αρ. 4/2018 
διακήρυξη 

5 

MEGA SPRINT GUARD SERVICES 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

Αποδοχή 
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι 
σύμφωνα με την υπ’. αρ. 4/2018 
διακήρυξη 
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Στη συνέχεια η επιτροπή προέβη στον έλεγχο και την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών τόσο 
στην ηλεκτρονική όσο και στην έντυπη μορφή των ανωτέρω πέντε (5) συμμετεχόντων των οποίων 
τα δικαιολογητικά συμμετοχής κρίθηκαν πλήρη, προκειμένου να διαπιστώσει εάν και οι 
υποβληθέντες φάκελοι των τεχνικών προσφορών πληρούν τους όρους της  υπ’ αρ. 4/2018 
Διακήρυξης και συνέταξε τον κάτωθι Πίνακα 2:  
Πίνακας 2. 
Α/
Α 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΧΗ/
ΑΠΟΡΡΙΨΗ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

1 
SWEDISH SYSTEMS SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ  

ΑΠΟΔΟΧΗ 
Ο φάκελος «τεχνική προσφορά» 
περιλαμβάνει όσα ζητούνται από 

την 4/2018 Διακήρυξη 

2 
ΙΝΤΕΡ ΣΤΑΡ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΕ  

ΑΠΟΔΟΧΗ 
Ο φάκελος «τεχνική προσφορά» 
περιλαμβάνει όσα ζητούνται από 

την 4/2018 Διακήρυξη 

3 
GRGENESIS FACILITIES ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

ΑΠΟΔΟΧΗ 
Ο φάκελος «τεχνική προσφορά» 
περιλαμβάνει όσα ζητούνται από 

την 4/2018 Διακήρυξη 

4 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΕ  

ΑΠΟΔΟΧΗ 
Ο φάκελος «τεχνική προσφορά» 
περιλαμβάνει όσα ζητούνται από 

την 4/2018 Διακήρυξη 

5 
MEGA SPRINT GUARD SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

ΑΠΟΔΟΧΗ 
Ο φάκελος «τεχνική προσφορά» 
περιλαμβάνει όσα ζητούνται από 

την 4/2018 Διακήρυξη 
 
Στο σημείο αυτό διεκόπη η συνεδρίαση προκειμένου η επιτροπή, όπως προτάσσει η Διακήρυξη, να 
διενεργήσει επιτόπια αυτοψία στην έδρα των Κέντρων Επικοινωνίας, διαχείρισης στόλου και 
ηλεκτρονικού συστήματος check – point των δύο (2) εταιρειών : 
Α. ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΕ  
Β. MEGA SPRINT GUARD SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
επειδή δεν είχε διενεργηθεί αυτή λόγω του ότι για τις ως άνω εταιρείες η επιτροπή είχε 
γνωμοδοτήσει για τον αποκλεισμό τους από την περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία. 
 
 Στις 11/04/2019 και ώρα 13:00 η επιτροπή συνέχισε την ως άνω διακοπείσα συνεδρίαση με 
παρόντα τα παραπάνω μέλη της και αφού έλαβε υπόψη της, την επιτόπια αυτοψία που 
πραγματοποίησαν τα τρία από τα τέσσερα ως άνω μέλη (πλην της κυρίας Παράσογλου Ελένης) 
νωρίτερα σήμερα στην έδρα των Κέντρων Επικοινωνίας, διαχείρισης στόλου και ηλεκτρονικού 
συστήματος check – point των παραπάνω εταιρειών κατά την οποία διαπιστώθηκαν ότι αυτά 
πληρούσαν τις απαιτήσεις της διακήρυξης προέβη στον έλεγχο και την αξιολόγηση των 
οικονομικών προσφορών τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στην έντυπη μορφή των ανωτέρω πέντε 
(5) συμμετεχόντων και αφού διαπίστωσε ότι αυτές είναι σύμφωνες με την αριθμ. 4/2018 Διακήρυξη 
συνέταξε τον παρακάτω πίνακα 3. 
Πίνακας 3 

Α/Α ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ 

ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ ΜΕ ΦΠΑ 

1 
ΙΝΤΕΡ ΣΤΑΡ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΕΠΕ  

250.801,76 € 

2 
GRGENESIS FACILITIES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

295.677,50 € 

3 
SWEDISH SYSTEMS SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ  

250.443,35 € 

4 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΕ  

274.451,33 € 

5 
MEGA SPRINT GUARD SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

290.643,45 € 
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Ύστερα από τα ανωτέρω η επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί: 
 Α) Να επιστραφεί στην επιχείρηση «ΒΙΤΑΛΗ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ» η εγγύηση συμμετοχής της στο 
διαγωνισμό λόγω απόρριψης της προσφοράς της.  

Β) Για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των παραχωρημένων στην Περιφέρεια Αττικής 
εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων και εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού Όρµου 
(κτιρίων & περιβάλλοντος χώρου) συµπεριλαµβανοµένου και του «Κέντρου Εφοδιασμού» κάτω 
από την γέφυρα «Εσπλανάδα» για ένα έτος, µε δυνατότητα παράτασης της σύμβασης μέχρι και έξι 
μήνες, να αναδειχθεί ως προσωρινός μειοδότης η εταιρεία: SWEDISH SYSTEMS SECURITY 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ η οποία 
κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, όπως αυτό προκύπτει από 
τον ανωτέρω πίνακα 3, με την επιφύλαξη ότι για την εν λόγω εταιρεία δεν κατέστη εφικτή η 
επιτόπια αυτοψία στο κέντρο επικοινωνίας το οποίο βρίσκεται στην οδό Ιωαννίνων 27, 
Θεσσαλονίκη, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο υπ’ αριθμό 21/2018 πρακτικό μας.  
Στο σημείο αυτό η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε και συνετάχθη το παρόν πρακτικό. 
 
100. Την από 11/4/2019 προδικαστική προσφυγή της εταιρείας «ΙΝΤΕΡ ΣΤΑΡ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΕ ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της αριθ. 
565/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, σε συνέχεια της 
οποίας η αναθέτουσα αρχή παραχώρησε αυθημερόν δικαίωμα πρόσβασης στο σύνολο των 
στοιχείων του διαγωνισμού στους ζητηθέντες κωδικούς της ΑΕΠΠ.. Μέχρι τη σύνταξη της 
παρούσας εισήγησης δεν έχουν γίνει α) οι κοινοποιήσεις προς κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο ο 
οποίος θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα 
παρέμβασης του στην διαδικασία εξέτασης της προσφυγής και β) οι διαβιβάσεις των απόψεων 
της αναθέτουσας αρχής επί της από 11/4/2019 προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας 
«ΙΝΤΕΡ ΣΤΑΡ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΕ στην ΑΕΠΠ 
.  

101. Την με αριθ. 536/2019 πράξη της Προέδρου του 1ου κλιμακίου ΑΕΠΠ για ορισμό 
ημερομηνίας , ώρα εξέτασης για την ΑΕΠΠ 442/2019 την 10-5-2019 και ώρα 12.00. 
 

 
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε   

να αποφασίσει η οικονομική επιτροπή για τα κάτωθι: 
Α) Για την αποδοχή ή μη του αριθ. 8/2019 πρακτικού της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής 
αναφορικά με την αριθ. 4/2018 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού άνω των ορίων (διεθνή) ανοικτού 
διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών 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 
ένα  έτος συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00€) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 
Β) Για την ανάδειξη ή μη ως προσωρινού αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των 
παραχωρημένων στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων και 
εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού Όρµου (κτιρίων & περιβάλλοντος χώρου) 
συµπεριλαµβανοµένου και του «Κέντρου Εφοδιασμού» κάτω από την γέφυρα «Εσπλανάδα» για 
ένα έτος, µε δυνατότητα παράτασης της σύμβασης μέχρι και έξι μήνες, την εταιρεία : SWEDISH 
SYSTEMS SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, η οποία κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, μόνο βάσει της τιμής σε ευρώ, όπως αυτό προκύπτει από τον  πίνακα 3, του αριθ. 
8/2019 πρακτικού της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής, με την επιφύλαξη ότι για την εν λόγω 
εταιρεία δεν κατέστη εφικτή η επιτόπια αυτοψία στο κέντρο επικοινωνίας το οποίο βρίσκεται στην 
οδό Ιωαννίνων 27, Θεσσαλονίκη, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο υπ’ αριθμό 21/2018 πρακτικό 
της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής και  
Γ) Για την επιστροφή της εγγυητικής συμμετοχής στην επιχείρηση «ΒΙΤΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΕΠΥΑ» 
κατ΄εφαρμογή των διατάξεων της παραγρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, όπως έχουν 
τροποποιηθεί με τον Ν.4497/2017 και τον Ν. 4605/2019 και ισχύει, λόγω απόρριψης της 
προσφοράς της πριν το στάδιο της κατακύρωσης. 
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Α) Την αποδοχή του αριθ. 8/2019 πρακτικού της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής αναφορικά με 
την αριθ. 4/2018 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού άνω των ορίων (διεθνή) ανοικτού διαγωνισμού για την 
παροχή υπηρεσιών 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 
ένα  έτος συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00€) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 
Β) Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των 
παραχωρημένων στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων και 
εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού Όρµου (κτιρίων & περιβάλλοντος χώρου) 
συµπεριλαµβανοµένου και του «Κέντρου Εφοδιασμού» κάτω από την γέφυρα «Εσπλανάδα» για 
ένα έτος, µε δυνατότητα παράτασης της σύμβασης μέχρι και έξι μήνες, την εταιρεία : SWEDISH 
SYSTEMS SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, η οποία κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, μόνο βάσει της τιμής σε ευρώ, όπως αυτό προκύπτει από τον  πίνακα 3, του αριθ. 
8/2019 πρακτικού της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής, με την επιφύλαξη ότι για την εν λόγω 
εταιρεία δεν κατέστη εφικτή η επιτόπια αυτοψία στο κέντρο επικοινωνίας το οποίο βρίσκεται στην 
οδό Ιωαννίνων 27, Θεσσαλονίκη, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο υπ’ αριθμό 21/2018 πρακτικό 
της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής και  
Γ) Την επιστροφή της εγγυητικής συμμετοχής στην επιχείρηση «ΒΙΤΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΕΠΥΑ» 
κατ΄εφαρμογή των διατάξεων της παραγρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, όπως έχουν 
τροποποιηθεί με τον Ν.4497/2017 και τον Ν. 4605/2019 και ισχύει, λόγω απόρριψης της 
προσφοράς της πριν το στάδιο της κατακύρωσης. 
 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Τζίβα Αιμιλία 
Νερούτσου Μαρία 
Τσούπρα Ιωάννα 
Λεβέντη Αγγελική 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας  
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