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

 Τηλ.: 213 20 63 776 
         213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 43η 

Απόφαση υπ’ αριθ 2344/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 17-09-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα  12:00, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 530385 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 12-09-2019. 
 

Θέμα 22ο  
α)Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους 52.000€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών φύλαξης των 
παραχωρημένων στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων και 
Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού όρμου και του «Κέντρου Εφοδιασμού» κάτω από την 
γέφυρα «Εσπλανάδα» και β) έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατ΄ 
εφαρμογή του άρθρου 32, παρ.2γ για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών φύλαξης των 
παραχωρημένων στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων και 
Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού όρμου και του «Κέντρου Εφοδιασμού» κάτω από την 
γέφυρα «Εσπλανάδα». 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Κόκκαλης Βασίλειος 
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος  
 Αδαμόπουλου Γεωργία  
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Κουρή Μαρία 
 Καραμάνος Χρήστος 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 

Το αναπληρωματικό μέλος: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 

Απόντας 
Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 
Το ανωτέρω απόν τακτικό μέλος  (1) ένα,  έχει αντικατασταθεί από το αναπληρωματικό μέλος.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 

 

ΑΔΑ: 6Τ9Α7Λ7-ΨΔ3



 

 2 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 13 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα 
εξής:   
 
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 τον 
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, τον Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/14-4-2014) «Επείγουσες 
ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», τον Ν.4555/2018 (Α’133) Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», τον Ν.4623/9-8-2019 (ΦΕΝ 134 Α’) καθώς και τον Ν.4625/31-8-2019 (ΦΕΚ 
139Α΄) και ισχύει. 

2. 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».  

3. Το Ν. 3863/2010 (Α΄115) «Νέο ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις 
εργασιακές σχέσεις» και ιδιαίτερα το άρθρο 68, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4488/2017 
(ΦΕΚ 137/Α΄/13-9-2017, άρθρο 39 και ισχύει. 

4. 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.  

5. 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). 

6. Το Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α/2015) «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας - 
Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία 
διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας 
διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους - μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο 
δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος - 
μέλος και 2014/36/EE σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων 
χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 

7. 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. 

8. 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.» 

9. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/08-08-2016,Τεύχος Α’) και  ιδιαιτέρως το  
άρθρο 2, παρ. 1, περ. 31, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. 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. 

11. 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 
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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. 

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

13. 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. 

14. 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.. 

15. 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» 

16. 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. 

17. Την υπ’ αριθ. 348/2018 (ΑΔΑ:66557Λ7-ΒΛΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
με θέμα: «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019», 
καθώς και την 72/2019 (ΑΔΑ: 94ΕΡ7Λ7-3ΔΖ) Ορθή Επανάληψη με θέμα: «Έγκριση 1ης 
αναθεώρησης προγράμματος προμηθειών 2019». 

18. Tην υπ’ αριθ. 349/29-11-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Αττικής (ΑΔΑ: ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ), αναφορικά με την Έγκριση του Προϋπολογισμού  της 
Περιφέρειας Αττικής  οικονομικού έτους 2019, την 73/2019 (ΑΔΑ: ΩΚ1Ζ7Λ7-9Χ8) – ορθή 
επανάληψη - απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής αναφορικά με την 
1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019, καθώς και 
την 162/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής αναφορικά με 
την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019. 

19. Την υπ’ αριθ. 111063/35236/02-01-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 της 
Περιφέρειας Αττικής», την 50798/14278/16-5-2019 (σχετ. 31329/8949/02-04-2019) απόφαση 
Νομιμότητας της υπ’αριθμ. 73/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφασης Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
καθώς και την 62445/17080/01/07/2019 απόφαση νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 162/2019 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής από τον Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

20. Την υπ’ αριθ. 803/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:9ΙΕ07Λ7-ΒΓ5) της 
Περιφέρειας Αττικής περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής 
υπηρεσιών, καθώς και των Γνωμοδοτικών Επιτροπών διενέργειας / αξιολόγησης 
αποτελεσμάτων διαγωνισμών / διαδικασιών διαπραγμάτευσης, ενστάσεων της Π.Ε.Ν.Τ. 
Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. 

21. Την με αρ. 499022/2-9-2019 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ' 688/3-9-2019) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
«Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής/Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων». 

22. 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. 
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23. Tο 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. Το αριθ. οικ. 86134/26-3-2019 έγγραφό μας προς τη Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού  με θέμα: 
«Παροχή Ενημέρωσης-Επικαιροποίηση στοιχείων εγγράφου» 

25. Το  αριθ. 87038/11-4-2019  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  φύλαξης, β) οι 
θέσεις φυλάκων  περιλαμβάνονται στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ΥΕ, στον 
κλάδο  Βοηθητικού Προσωπικού, γ) στον εν λόγω κλάδο υπάρχουν σήμερα εξήντα μία (61) 
κενές οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού και δ) στο φορέα μας επί συνόλου εβδομήντα 
τριών (73) υπηρετούντων σε θέσεις κατηγορίας ΥΕ, κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού μόλις 
δύο ασκούν καθήκοντα φύλαξης για τις ανάγκες των περίπου εβδομήντα πέντε υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Αττικής.  

26. Το ότι από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το υπηρετούν προσωπικό του φορέα στην κατηγορία 
ΥΕ, κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού και ιδιαίτερα τα δύο άτομα που ασκούν καθήκοντα 
φύλαξης δεν δύναται  να καλύψουν την υποχρέωση φύλαξης των παραχωρημένων στην 
Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων στη θέση του Φαληρικού Όρμου καθώς και την υποχρέωση 
φύλαξης του «Κέντρου Εφοδιασμού» κάτω από τη γέφυρα «Εσπλανάδα». 

27. Την αριθ. 4/1-11-2018 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. Συνολικός 
προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των δικαιωμάτων προαίρεσης για 
δυνατότητα παράτασης   της σύμβασης μέχρι και έξι (6) μήνες: 450.000,00€.  

28. Το γεγονός ότι μετά την προκήρυξη της προαναφερόμενης διακήρυξης η υπηρεσία μας προέβη 
στην υπογραφή της αριθ. 9/5-3-2019 σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της 
αναδόχου εταιρείας «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΙΤΑΛΗ ΙΕΠΥΑ», με αντικείμενο Α)  την παροχή 
υπηρεσιών φύλαξης του Κέντρου Διαχείρισης, Αποθήκευσης και Εφοδιασμού ειδών 
Πρώτης Ανάγκης  των σημείων διαμονής Προσφύγων, εφεξής καλούμενο «Κέντρο 
Εφοδιασμού» στο κτίριο «Εσπλανάδα», Δέλτα Φαλήρου, Τ.Κ. 176 02 Καλλιθέα,  με ισχύ 
από 5/3/2019 μέχρι και την 5/6/2019, ποσού 2.675,43€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και 
Β) την παροχή υπηρεσιών φύλαξης  των παραχωρημένων στην Περιφέρεια Αττικής 
εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων & Εγκαταστάσεων στη θέση του 
Φαληρικού Όρμου,  με ισχύ από 5/3/2019 μέχρι και την 5/5/2019, ποσού 19.676,22€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. και σε συνεχεία στην υπογραφή της αριθ. 24/24-5-2019 
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της αναδόχου εταιρείας «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΙΤΑΛΗ 
ΙΕΠΥΑ», με αντικείμενο Α)  την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του Κέντρου Διαχείρισης, 
Αποθήκευσης και Εφοδιασμού ειδών Πρώτης Ανάγκης  των σημείων διαμονής 
Προσφύγων, εφεξής καλούμενο «Κέντρο Εφοδιασμού» στο κτίριο «Εσπλανάδα», Δέλτα 
Φαλήρου, Τ.Κ. 176 02 Καλλιθέα,  με ισχύ από 6/6/2019 μέχρι και την 31/12/2019  ποσού 
6.242,67€  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και Β) την παροχή υπηρεσιών φύλαξης  των 
παραχωρημένων στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων 
& Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού Όρμου,  με ισχύ από 24/5/2019 μέχρι και την 
24/9/2019 ποσού 38.860,04€  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

29. Το γεγονός ότι η εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία, η οποία ξεκίνησε 1/11/2018 βρίσκεται ακόμα 
σε εξέλιξη. Προς ενημέρωση αναφέρεται ότι κατά των  565/2019 και 1051/2019 Αποφάσεων 
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, περί αποδοχής προσφορών  και περί 
ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, οι οποίες αναρτήθηκαν 2/4/2019 και 16/4/2019 αντίστοιχα, 
κατατέθηκαν από την συμμετέχουσα εταιρεία ΙΝΤΕΡΣΤΑΡ ΙΕΠΥΑ ΕΠΕ προδικαστικές 
προσφυγές προς την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, καθώς και η από 7/6/2019 
αίτησης αναστολής εκτέλεσης της υπ΄αριθ. 573/2019 Απόφασης της Α.Ε.Π.Π - η οποία κρίθηκε 
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στις 8/5/2019 και εκδόθηκε στις 28/5/2019-  προς το  Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, το οποίο 
εκδίκασε την υπόθεση 10/7/2019 και η σχετική απόφαση, η οποία μας επιδόθη την 5/9/2019, 
απέρριψε την ανωτέρω αίτηση αναστολής. Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι η πρόοδος της 
διαγωνιστικής διαδικασίας ανεστάλη από 23/4/2019 έως 29/5/2019, κατ΄εφαρμογή της αριθ. 
Α176/2019 Απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Ωστόσο στην 
παρούσα φάση υπάρχει σε εκκρεμότητα η διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. και συγκεκριμένα η 
εφαρμογή της  αριθ. 855/2019 Απόφασης της Α.Ε.Π.Π., που μας διαβιβάστηκε 5/8/2019 και η 
οποία α) ακυρώνει την αριθ. 1051/2019 απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου και τη στηριζόμενη επ΄αυτής 1691/2019 
απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής για ανάδειξη οριστικού αναδόχου και β) αναπέμπει  το 
φάκελο στην αναθέτουσα Αρχή για νέα νόμιμη κρίση όσο αφορά το Β΄Στάδιο  του ανοίγματος 
των «Οικονομικών Προσφορών» . 

30. Το γεγονός ότι για την ορθή επαναξιολόγηση του Β΄Σταδίου αυτού των Οικονομικών 
Προσφορών  η υπηρεσία μας έχει αποστείλει έγγραφο, όπου ζητά διευκρινήσεις από το Σώμα 
Επιθεώρησης Εργασίας αναφορικά με το ποσό του μηνιαίου εργοδοτικού κόστους υπαλλήλου 
άνω των 25 ετών που έχει συμπληρωμένη τριετή προϋπηρεσία και εάν υπήρχε αναστολή 
εφαρμογής όρων που προέβλεπαν αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων και άρα 
αναστολή υπολογισμού αυξήσεων τριετίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 4601/304/12-
3-2012, άρθρο 4 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 
Μέχρι και τη σύνταξη του παρόντος εκκρεμεί η σχετική απάντηση από το Σώμα Επιθεώρησης 
Εργασίας. 

31. Το γεγονός ότι λόγω των  ανωτέρω εξελίξεων, που ουσιαστικά επιστρέφουν το διαγωνισμό σε 
προγενέστερο στάδιο και συγκεκριμένα αυτό του ελέγχου των οικονομικών προσφορών είναι 
αδύνατο να προβλεφτεί  με ασφάλεια η εξέλιξη του εν λόγω διαγωνισμού και να εκτιμηθεί έστω 
και κατά προσέγγιση ο χρονικός ορίζοντας περαίωσης της διαδικασίας. Επιπροσθέτως μετά το 
πέρας του διαγωνισμού θα απαιτηθεί και  προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο 
που διαρκεί τριάντα ημέρες.  

32. Το ότι η ανωτέρω απρόβλεπτη εξέλιξη του διαγωνισμού, - μη απορρέουσα από ευθύνη της 
Περιφέρειας Αττικής, όπως επεξηγήθηκε - σε συνδυασμό με την επικείμενη λήξη της αριθ. 
24/2019 σύμβασης περί φύλαξης του Φαληρικού όρμου στις 24/9/2019 δημιουργούν συνθήκες 
κατεπείγουσας ανάγκης, καθόσον η έλλειψη φύλαξης των χώρων του Φαληρικού Όρμου και 
του  Κέντρου Εφοδιασμού  ενδέχεται να προκαλέσει αρνητικές συνέπειες στην εύρυθμη 
λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών και του Κέντρου 
Εφοδιασμού, δεδομένου ότι  η ευρύτερη περιοχή  είναι απομονωμένη,  διαθέτει πολλές 
εισόδους, που είναι εύκολο να παραβιαστούν και στο παρελθόν έχουν διαπιστωθεί 
παραβατικές συμπεριφορές εντός του περιβάλλοντος  χώρου. Η αναθέτουσα αρχή δεν είναι 
δυνατό να τηρήσει τις  προθεσμίες που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή 
ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η  υπηρεσία  εισηγείται      να αποφασίσει η Οικονομική 

Επιτροπή για τα κάτωθι: 
 
α)Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού 
προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους 52.000€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  για την ανάθεση 
παροχής υπηρεσιών φύλαξης των παραχωρημένων στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων μετά των 
υφιστάμενων κτισμάτων και Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού όρμου και του «Κέντρου 
Εφοδιασμού» κάτω από την γέφυρα «Εσπλανάδα» και συγκεκριμένα για την Ομάδα Α΄ : Παροχή 
υπηρεσιών φύλαξης (cpv: 79713000-5) του Κέντρου Διαχείρισης, Αποθήκευσης και Εφοδιασμού 
ειδών Πρώτης Ανάγκης  των σημείων διαμονής Προσφύγων, εφεξής καλούμενο «Κέντρο 
Εφοδιασμού» κάτω από τη γέφυρα «Εσπλανάδα», Δέλτα Φαλήρου, Τ.Κ. 176 02 Καλλιθέα, από 
01/01/2020 έως 29/02/2020 ή μέχρι την ολοκλήρωση του ανοικτού άνω των ορίων (διεθνή) 
διαγωνισμού  της Περιφερειακής Ενότητας Ν.Τ. Αθηνών που  περιλαμβάνει υπηρεσίες φύλαξης 
του Κέντρου Εφοδιασμού (εάν αυτό επισυμβεί νωρίτερα) συνολικού προϋπολογισμού 2.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Αττικής Ε.Φ.04072 και ΚΑΕ 0879 με κατανομή ποσού 1,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για 
το οικονομικό έτος  2019 και 1.999,00€  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το οικονομικό έτος  
2020 και για την Ομάδα Β΄: Παροχή υπηρεσιών φύλαξης (cpv: 79713000-5) των παραχωρημένων 
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στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων & Εγκαταστάσεων στη θέση 
του Φαληρικού Όρμου, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 29/02/2020 ή μέχρι 
την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ν.Τ. Αθηνών που  
περιλαμβάνει υπηρεσίες φύλαξης των παραχωρημένων εκτάσεων μετά των υφιστάμενων 
κτισμάτων & Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού Όρμου  (εάν αυτό επισυμβεί νωρίτερα),  
συνολικού προϋπολογισμού 50.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής  Ε.Φ. 04072 και ΚΑΕ 0879 με κατανομή ποσού 
30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το οικονομικό έτος  2019 και 20.000,00€  
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το οικονομικό έτος  2020 και  
β) έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
προκήρυξης, σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 32, 
παρ.2γ  για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών φύλαξης των παραχωρημένων στην Περιφέρεια 
Αττικής εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων και Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού 
όρμου και του «Κέντρου Εφοδιασμού» κάτω από την γέφυρα «Εσπλανάδα». 
 
Στην εν λόγω δαπάνη συμπεριλαμβάνονται όλα τα κόστη για την άψογη εκτέλεση των 
προαναφερόμενων υπηρεσιών. 
 
Επισημαίνεται ότι η σύμβαση για την Ομάδα Α΄ τελεί υπό την αίρεση της έκδοσης της Απόφασης 
παράτασης της διάθεσης της χρήσης του κτιρίου Β220 , κάτω από τη γέφυρα της «Εσπλανάδας» 
στον Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου, κυριότητας ΕΤΑΔ. 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0879 του ειδικού Φορέα 04.072 Προϋπολογισμού 2019 και 2020. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή  

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 
α)Την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού 
προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους 52.000€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  για την ανάθεση 
παροχής υπηρεσιών φύλαξης των παραχωρημένων στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων μετά των 
υφιστάμενων κτισμάτων και Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού όρμου και του «Κέντρου 
Εφοδιασμού» κάτω από την γέφυρα «Εσπλανάδα» και συγκεκριμένα για την Ομάδα Α΄ : Παροχή 
υπηρεσιών φύλαξης (cpv: 79713000-5) του Κέντρου Διαχείρισης, Αποθήκευσης και Εφοδιασμού 
ειδών Πρώτης Ανάγκης  των σημείων διαμονής Προσφύγων, εφεξής καλούμενο «Κέντρο 
Εφοδιασμού» κάτω από τη γέφυρα «Εσπλανάδα», Δέλτα Φαλήρου, Τ.Κ. 176 02 Καλλιθέα, από 
01/01/2020 έως 29/02/2020 ή μέχρι την ολοκλήρωση του ανοικτού άνω των ορίων (διεθνή) 
διαγωνισμού  της Περιφερειακής Ενότητας Ν.Τ. Αθηνών που  περιλαμβάνει υπηρεσίες φύλαξης 
του Κέντρου Εφοδιασμού (εάν αυτό επισυμβεί νωρίτερα) συνολικού προϋπολογισμού 2.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Αττικής Ε.Φ.04072 και ΚΑΕ 0879 με κατανομή ποσού 1,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για 
το οικονομικό έτος  2019 και 1.999,00€  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το οικονομικό έτος  
2020 και για την Ομάδα Β΄: Παροχή υπηρεσιών φύλαξης (cpv: 79713000-5) των παραχωρημένων 
στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων & Εγκαταστάσεων στη θέση 
του Φαληρικού Όρμου, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 29/02/2020 ή μέχρι 
την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ν.Τ. Αθηνών που  
περιλαμβάνει υπηρεσίες φύλαξης των παραχωρημένων εκτάσεων μετά των υφιστάμενων 
κτισμάτων & Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού Όρμου  (εάν αυτό επισυμβεί νωρίτερα),  
συνολικού προϋπολογισμού 50.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής  Ε.Φ. 04072 και ΚΑΕ 0879 με κατανομή ποσού 
30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το οικονομικό έτος  2019 και 20.000,00€  
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το οικονομικό έτος  2020 και 
  
β) Την έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση προκήρυξης, σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατ΄ εφαρμογή του 
άρθρου 32, παρ.2γ  για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών φύλαξης των παραχωρημένων στην 
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Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων και Εγκαταστάσεων στη θέση του 
Φαληρικού όρμου και του «Κέντρου Εφοδιασμού» κάτω από την γέφυρα «Εσπλανάδα». 
 
Στην εν λόγω δαπάνη συμπεριλαμβάνονται όλα τα κόστη για την άψογη εκτέλεση των 
προαναφερόμενων υπηρεσιών. 
 
Επισημαίνεται ότι η σύμβαση για την Ομάδα Α΄ τελεί υπό την αίρεση της έκδοσης της Απόφασης 
παράτασης της διάθεσης της χρήσης του κτιρίου Β220 , κάτω από τη γέφυρα της «Εσπλανάδας» 
στον Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου, κυριότητας ΕΤΑΔ. 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0879 του ειδικού Φορέα 04.072 Προϋπολογισμού 2019 και 2020. 
 
 
 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ Κατσικάρης Δημήτριος, Μεθυμάκη Άννα και 

Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση. 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη  
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμόπουλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Κουρή Μαρία 
Καραμάνος Χρήστος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
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