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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 47η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 2519/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 08-10-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. οικ. 596365 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 
03-10-2019. 
 

Θέμα  7 ο 
Έγκριση των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής σε ευρώ, για την παροχή 
υπηρεσιών τακτοποίησης και ταξινόμησης, εντός των χώρων του Κέντρου Εφοδιασμού, κάτω από τη 
γέφυρα «Εσπλανάδα», διαχωρισμού υλικών κατά ημερομηνία λήξεως, είδος κ.λ.π., ελέγχου 
καταλληλότητας, συσκευασίας και παλετοποίησης για την λειτουργικότητα του χώρου, 
επανασχεδιασμού και επανατοποθέτησης ειδών με ίδια μέσα (παροχή κατάλληλου μηχανολογικού 
εξοπλισμού, κλαρκ, ανυψωτικών μηχανημάτων, διάθεση ειδικευμένων χειριστών, ραουλοδρόμων, 
υλικών συσκευασίας, χρήση παλετών και μεταφορικών μέσων και οτιδήποτε άλλο κριθεί αναγκαίο), 
CPV: 79920000-9 «Υπηρεσίες συσκευασίας και συναφείς υπηρεσίες», συνολικού προϋπολογισμού 
52.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Αδαμοπούλου Γεωργία  

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  

 Κουρή Μαρία 

 Μπαλάφας Γεώργιος  

 Κατσικάρης Δημήτριος 

 Μεθυμάκη Άννα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Αγγελόπουλος Γεώργιος 

 Βλάχου Γεωργία 

 Αγγελής Σπυρίδων 

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

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Γεωργόπουλος Γεώργιος 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (4) τέσσερα, έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
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Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Δημητροπούλου 
Αθηνά. 
 

 
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 την αρίθμ. 
πρωτ. 591352/2-10-19 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών ΠΕ Νότιου Τομέα, 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», τον ν. 4555/2018 (Α' 133), τον Ν.4623/9-8-2019 (ΦΕΚ 134Α΄) καθώς και τον 
Ν.4625/31-8-2019 (ΦΕΚ 139Α΄) και ισχύει. 

2. 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. 

3.  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». 

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

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.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.» 

7. 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). 

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. 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. 

10. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ τ A΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
11. 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»  
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12. Τη 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», όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε και ισχύει. 

13. 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» 

14. Την με αρ. 349/2018 Απόφαση (ΑΔΑ: ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 και 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 73/2019 Απόφαση – 
ορθή επανάληψη- (ΑΔΑ:ΩΚ1Ζ7Λ7-9Χ8) περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2019 καθώς και την υπ΄ αριθμ. 162/2019 (ΑΔΑ ΨΜ1Δ7Λ7-ΜΗΜ) απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου με θέμα:«Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής). 

15. Την υπ’ αριθ. 111063/35236/02-01-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής με θέμα:“Επικύρωση προϋπολογισμού οικoνομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Αττικής”, 
την 50798/14278/16-5-2019 (σχετ. 31329/8949/02-04-2019) Απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί Νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 73/2019 ορθή επανάληψη 
απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και την Α.Π. 62445/17080/1-
7-2019 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα: «Έλεγχος 
νομιμότητας της αριθ. 162/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας  
Αττικής. 

16. 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. 

17. 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. 

18. 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. 

19. 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.  

20. 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». 

21. Το με α.π. οικ.72028/12-03-2019 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Τομέα Αθηνών 
με Θέμα: «Αίτημα για παροχή υπηρεσιών ταξινόμησης και συσκευασίας ειδών πρώτης ανάγκης 
εντός των χώρων του Κέντρου Εφοδιασμού» 

22. Το  γεγονός ότι λόγω των μόνιμων και αυξημένων αναγκών της συνεχούς διακίνησης ειδών πρώτης 
ανάγκης και κατόπιν της διευρυμένης μορφής του Κέντρου Logistics της Περιφέρειας Αττικής 
προκειμένου να ανταποκριθεί το Κέντρο Εφοδιασμού στην αποστολή του απαιτείται να γίνει εντός 
του χώρου του συσκευασία, διαχωρισμός, παλετοποίηση και ταξινόμηση των προϊόντων κατά 
ημερομηνία λήξεως, είδος κλπ, να ελεγχθεί η ποιότητα και η καταλληλότητά τους , να 
καταμετρηθούν και να καταγραφούν για την καλύτερη λειτουργικότητα του Κέντρου και τη συνέχιση 
του έργου του. 

23. Την ανάγκη παροχής υπηρεσιών ειδικευμένου προσωπικού – χειριστών μηχανημάτων κ.λ.π.,  
παροχής υλικών συσκευασίας, καθώς και οποιοδήποτε άλλου υλικού για την εξυπηρέτηση αυτού 
του σκοπού,  παροχής του κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού (κλαρκ, ανυψωτικά 
μηχανήματα, ραουλόδρομοι κ.λ.π. προκειμένου να επιτευχθεί η υλοποίηση των προαναφερόμενων 
απαιτούμενων διαδικασιών. 

24. Την αριθ. 23/2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMVOO4934671) σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της 
εταιρείας METRON LOGISTICS A.E. για την παροχή υπηρεσιών τακτοποίησης και ταξινόμησης, 
εντός των χώρων του Κέντρου Εφοδιασμού, κάτω από τη γέφυρα «Εσπλανάδα», διαχωρισμού 
υλικών κατά ημερομηνία λήξεως, είδος κ.λ.π., ελέγχου καταλληλότητας, συσκευασίας και 
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παλετοποίησης για την λειτουργικότητα του χώρου, επανασχεδιασμού και επανατοποθέτησης 
ειδών με ίδια μέσα (παροχή κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού, κλαρκ, ανυψωτικών 
μηχανημάτων, διάθεση ειδικευμένων χειριστών, ραουλοδρόμων, υλικών συσκευασίας, χρήση 
παλετών και μεταφορικών μέσων) και οτιδήποτε κριθεί αναγκαίο για 1.600 κυβικά μέτρα και η οποία 
έχει ολοκληρωθεί. 

25. Την υπ’ αριθμ. 1123/2019 (ΑΔΑ: ΨΙ9Υ7Λ7-5ΑΘ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί 
έγκρισης  δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους 74.400€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών τακτοποίησης και 
ταξινόμησης, εντός των χώρων του Κέντρου Εφοδιασμού, διαχωρισμού υλικών κατά ημερομηνία 
λήξεως, είδος κ.λ.π., ελέγχου καταλληλότητας, συσκευασίας και παλετοποίησης για την 
λειτουργικότητα του χώρου, επανασχεδιασμού και επανατοποθέτησης ειδών με ίδια μέσα (παροχή 
κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού, κλαρκ, ανυψωτικών μηχανημάτων, διάθεση ειδικευμένων 
χειριστών, ραουλοδρόμων, υλικών συσκευασίας, χρήση παλετών και μεταφορικών μέσων και 
οτιδήποτε άλλο κριθεί αναγκαίο), σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Αττικής Ε.Φ.04072 και ΚΑΕ 0879. 

26. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 168393/2019 (ΑΔΑ: ΩΗΧ7Λ7-92Ρ / ΑΔΑΜ: 19REQ004913515) Απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης, ύψους 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στον ΚΑΕ 0879.01 του 
Ε.Φ.04.072  του οικ. έτους 2019 από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία, η οποία καταχωρήθηκε με 
α/α 2136 (ΑΑ Βεβ: 2071) στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικής 
Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η  υπηρεσία  εισηγείται 

να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή για την: 
Έγκριση των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής σε ευρώ, για την παροχή 
υπηρεσιών τακτοποίησης και ταξινόμησης, εντός των χώρων του Κέντρου Εφοδιασμού, κάτω από τη 
γέφυρα «Εσπλανάδα», διαχωρισμού υλικών κατά ημερομηνία λήξεως, είδος κ.λ.π., ελέγχου 
καταλληλότητας, συσκευασίας και παλετοποίησης για την λειτουργικότητα του χώρου, 
επανασχεδιασμού και επανατοποθέτησης ειδών με ίδια μέσα (παροχή κατάλληλου μηχανολογικού 
εξοπλισμού, κλαρκ, ανυψωτικών μηχανημάτων, διάθεση ειδικευμένων χειριστών, ραουλοδρόμων, 
υλικών συσκευασίας, χρήση παλετών και μεταφορικών μέσων και οτιδήποτε άλλο κριθεί αναγκαίο), 
CPV: 79920000-9 «Υπηρεσίες συσκευασίας και συναφείς υπηρεσίες», συνολικού προϋπολογισμού 
52.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 
εισήγησης. 
 
Για την επίτευξη των παρεχόμενων υπηρεσιών απαιτείται: 
 

1. Διαλογή, ποιοτικός έλεγχος και συσκευασία αποθεμάτων, μη τροφίμων και ξηρών τροφίμων του 
Κέντρου Εφοδιασμού της Περιφέρειας Αττικής. 

2. Παροχή του απαραίτητου ειδικευμένου προσωπικού, χειριστών μηχανημάτων, κλπ. 
3. Παροχή υλικών συσκευασίας που θα απαιτηθούν, καθώς και οποιουδήποτε άλλου υλικού για 

την εξυπηρέτηση του σκοπού. 
4. Να παρασχεθεί ο κατάλληλος μηχανολογικός εξοπλισμός, κλαρκ, ανυψωτικά μηχανήματα, 

ραουλόδρομοι, κλπ. 
 
Μετρικά δεδομένα. 

 
Εκτίμηση συνολικού όγκου, σε κυβικά μέτρα    : 4.900  
Μάξιμουμ όγκος ανά τελική παλέτα, σε κυβικά μέτρα  : 1,73 
Μάξιμουμ ύψος τελικής παλέτας, σε μέτρα    : 1,80 
Εκτιμώμενος αριθμός παλετών που θα παραχθούν   : 2.832,37 
Κιβώτια ανά κυβικό μέτρο στην τελική παλέτα   : 24-26 
Εκτίμηση κιβωτίων που θα παραχθούν    : 127.400 
 
 
Η δαπάνη βαρύνει τον Ε.Φ. 04.072 στον ΚΑΕ 0879 «ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής, για το οικονομικό έτος 2019. 
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή  
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
Την έγκριση των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής σε ευρώ, για την παροχή 
υπηρεσιών τακτοποίησης και ταξινόμησης, εντός των χώρων του Κέντρου Εφοδιασμού, κάτω από τη 
γέφυρα «Εσπλανάδα», διαχωρισμού υλικών κατά ημερομηνία λήξεως, είδος κ.λ.π., ελέγχου 
καταλληλότητας, συσκευασίας και παλετοποίησης για την λειτουργικότητα του χώρου, 
επανασχεδιασμού και επανατοποθέτησης ειδών με ίδια μέσα (παροχή κατάλληλου μηχανολογικού 
εξοπλισμού, κλαρκ, ανυψωτικών μηχανημάτων, διάθεση ειδικευμένων χειριστών, ραουλοδρόμων, 
υλικών συσκευασίας, χρήση παλετών και μεταφορικών μέσων και οτιδήποτε άλλο κριθεί αναγκαίο), 
CPV: 79920000-9 «Υπηρεσίες συσκευασίας και συναφείς υπηρεσίες», συνολικού προϋπολογισμού 
52.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 
εισήγησης. 
 
Για την επίτευξη των παρεχόμενων υπηρεσιών απαιτείται: 
 

1. Διαλογή, ποιοτικός έλεγχος και συσκευασία αποθεμάτων, μη τροφίμων και ξηρών τροφίμων του 
Κέντρου Εφοδιασμού της Περιφέρειας Αττικής. 

2. Παροχή του απαραίτητου ειδικευμένου προσωπικού, χειριστών μηχανημάτων, κλπ. 
3. Παροχή υλικών συσκευασίας που θα απαιτηθούν, καθώς και οποιουδήποτε άλλου υλικού για 

την εξυπηρέτηση του σκοπού. 
4. Να παρασχεθεί ο κατάλληλος μηχανολογικός εξοπλισμός, κλαρκ, ανυψωτικά μηχανήματα, 

ραουλόδρομοι, κλπ. 
 
Μετρικά δεδομένα. 

 
Εκτίμηση συνολικού όγκου, σε κυβικά μέτρα    : 4.900  
Μάξιμουμ όγκος ανά τελική παλέτα, σε κυβικά μέτρα  : 1,73 
Μάξιμουμ ύψος τελικής παλέτας, σε μέτρα    : 1,80 
Εκτιμώμενος αριθμός παλετών που θα παραχθούν   : 2.832,37 
Κιβώτια ανά κυβικό μέτρο στην τελική παλέτα   : 24-26 
Εκτίμηση κιβωτίων που θα παραχθούν    : 127.400 
 
Η δαπάνη βαρύνει τον Ε.Φ. 04.072 στον ΚΑΕ 0879 «ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής, για το οικονομικό έτος 2019. 

 
 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και Μεθυμάκη Άννα 

δηλώνουν λευκό. 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη  
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Αδαμοπούλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  
Κουρή Μαρία 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Αγγελής Σπυρίδων 
Χρονοπούλου Νίκη 
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