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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 63 538 
                      213 20 63 776 

          
Συνεδρίαση 55η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 2865/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 19-11-2019, 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. 733559 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 14-11-2019. 
 

Θέμα 34ο   
Λήψη απόφασης επί αποδοχής του αριθ. 12/2019 πρακτικού της αρμόδιας γνωμοδοτικής 
επιτροπής 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.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία  

• Καραμάνος Χρήστος  

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Κατσικάρης Δημήτριος  

• Μεθυμάκη Άννα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
• Αγγελόπουλος Γεώργιος 
• Βλάχου Γεωργία 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (2) δύο, έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα Μαστραντωνάκη η οποία ενημερώνει 
τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη : 
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1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε 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 (ΦΕΚ 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 
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. 
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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, την 
162/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής αναφορικά με την 
2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019, καθώς 
και την 214/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ατιτκής αναφορικά 
με την 3η αναμόρφωση 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, 
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, καθώς και την 90136/23741/18-10-2019 απόφαση περί τεκμαιρώμενης 
νομιμότητας της υπ΄ αριθ. 214/2019 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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

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. 

ΑΔΑ: ΨΕΧΒ7Λ7-ΝΚ9



 4 

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  διαγωνιστική διαδικασία της αριθ. 4/1-11-2018 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού άνω 
των ορίων (διεθνή) ανοικτού διαγωνισμού, 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 
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αίτησης αναστολής εκτέλεσης της υπ΄αριθ. 573/2019 Απόφασης της Α.Ε.Π.Π - η οποία κρίθηκε 
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 και σε συμμόρφωση με την  αριθ. 855/2019 Απόφαση της Α.Ε.Π.Π., που μας 
διαβιβάστηκε 5/8/2019 η αναθέτουσα αρχή μέσω της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής 
αξιολόγησε εκ νέου  το Β΄ Στάδιο  του ανοίγματος των «Οικονομικών Προσφορών» της αριθ. 
4/2018 διακήρυξης της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε.Ν.Τ.Α (σχετικό αριθ. 12/2019 πρακτικό) και 
εξέδωσε την  αριθ. 2505/2019 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, 
με την οποία αναδείχθηκε εκ νέου προσωρινός ανάδοχος. Με το αριθ. 638600/16-10-2019 
έγγραφο της υπηρεσίας μας ο προσωρινός ανάδοχος  κλήθηκε να προσκομίσει τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία και προσκόμισε 22/10/2019. Εν συνεχεία 
και κατόπιν της αριθ. πρωτ. 661388/23-10-2019 πρόσκλησης της υπηρεσίας μας η αρμόδια 
γνωμοδοτική επιτροπή προέβη σε αποσφράγιση και αξιολόγησή των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης την 1/11/2019 (σχετ.πρ. 13/2019 της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής). 

30. Το γεγονός ότι λόγω των  ανωτέρω εξελίξεων, που ουσιαστικά επέστρεψαν το διαγωνισμό σε 
προγενέστερο στάδιο και συγκεκριμένα αυτό του ελέγχου των οικονομικών προσφορών και την 
εκ νέου ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, καθώς και την εκ νέου υποβολή προδικαστικής 
προσφυγής προς την ΑΕΠΠ την 25/10/2019 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.  

31. 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. 

32. Την αριθ. 2344/2019 (ΑΔΑ: 6Τ9Α7Λ7-ΨΔ3, ΑΔΑ: 19REQ005591925) Απόφαση της 
Οικονομικής επιτροπής, αναφορικά με: 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 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),  
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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» 

33. Tην αριθ. Πρωτ. 557425/23-9-2019 (ΑΔΑ: ΨΘ537Λ7-ΖΟ2, ΑΔΑΜ: 19REQ005597144) 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με Α/Α 2863 στο βιβλίο εγκρίσεων 
και εντολών πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής, με ΑΑ 
βεβ 3272. 

34. Την αριθ.  563520/24-9-2019  πρόσκληση της Περιφέρειας Αττικής για διενέργεια 
διαπραγμάτευσης τιμής  χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης την Πέμπτη 26/9/2019 
και ώρα 12:00 π.μ. ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και 
την αριθ. 564014/24-9-2019 ορθή επανάληψη αυτής, ως προς την αναγραφόμενη ώρα, ήτοι 
12:00 μ.μ, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής. 

35. Την από 26/9/2019 μοναδική προσφορά της ατομικής επιχείρησης ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΙΤΑΛΗ 
ΙΕΠΥΑ, η οποία υπεβλήθη ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής κατά 
τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 

36. Την αριθ. 2393/2019 (ΑΔΑ:6ΣΖΕ7Λ7-Β0Γ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία κατόπιν διενέργειας διαπραγμάτευσης αναδείχθηκε ως 
προσωρινός ανάδοχος 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 για τις δύο Ομάδες η μοναδική συμμετέχουσα επιχείρηση ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΒΙΤΑΛΗ ΙΕΠΥΑ. 

37. Την αριθ. Πρωτ. 586388/1-10-2019 γνωστοποίηση της αριθ. 2393/2019 Απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής στην ατομική επιχείρηση ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΙΤΑΛΗ ΙΕΠΥΑ, με την οποία 
ζητήθηκε να προσκομιστούν έως και την 11/10/2019 τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που 
ορίζονται στην αριθ. 564014/24-9-2019 πρόσκληση της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε.Ν.Τ.Α. 

38. Τον αριθ. 617755/10-10-2019 φάκελο της ατομικής επιχείρησης ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΙΤΑΛΗ ΙΕΠΥΑ 
με τον οποίο υπέβαλλε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

39. Την αριθ. πρωτ. 632409/15-10-2019 πρόσκληση της υπηρεσίας μας προς την αρμόδια 
γνωμοδοτική επιτροπή για αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
του προσωρινού αναδόχου. 

40. Το αριθ. 10/2019 πρακτικό της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής, το οποίο διαβιβάστηκε στην 
υπηρεσία μας με το αριθ. Πρωτ. 656202/22-10-2019 έγγραφο. 

41. Τον αριθ. 666445/24-10-2019  φάκελο της ατομικής επιχείρησης ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΙΤΑΛΗ ΙΕΠΥΑ 
με τον οποίο υπέβαλλε συμπληρωματικά δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

42. Το αριθ. πρωτ. 664126/24-10-2019 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς το Σ.ΕΠ.Ε για χορήγηση 
πιστοποιητικού πράξεων επιβολής προστίμου  

43. Την αριθ. 2658/2019 (ΑΔΑ: 6Η3Υ7Λ7-12Κ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, με θέμα: «Λήψη απόφασης επί αποδοχής ή μη του αριθ. 10/2019 
πρακτικού της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής  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». 

44. Το με αριθ. πρωτ. 437461/30-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Προγραμματισμού και Συντονισμού 
Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία, με θέμα : Παροχή Στοιχείων 

45. Το με αριθ. πρωτ. ΕΞ 433032-2019/10031/25-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Προγραμματισμού 
και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, με θέμα : Παροχή Στοιχείων 

46. Την αριθ. πρωτ. 692386/4-11-2019 πρόσκληση της υπηρεσίας μας προς την αρμόδια 
γνωμοδοτική επιτροπή για αποσφράγιση και αξιολόγηση των συμπληρωματικών 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου. 
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47. Τον με αριθ. πρωτ. 709272/7-11-2019 φάκελο της εταιρείας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΙΤΑΛΗ ΙΕΠΥΑ, με 
τον οποίο υπέβαλλε τα έγγραφα «ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» και  τα οποία 
δόθηκαν ιδιοχείρως στην αρμόδια επιτροπή κατά την συνεδρίαση της 7/11/2019. 

48. Το με αριθ. 12/2019 (α &β) πρακτικό της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής, το οποίο 
διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το αριθ. Πρωτ. 730203/14-11-2019 έγγραφο και το οποίο 
παρατίθεται κάτωθι: 

 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ 12α/2019 

Στην  Καλλιθέα σήμερα, 7-11-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00΄, στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών 
Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, συνήλθε σε συνεδρίαση η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Π. Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 803/2019 (ΑΔΑ: 91Ε07Λ7-ΒΓ5) 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.   
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες: 
Η αναπλ. πρόεδρος: Βασάκη Δέσποινα,  λόγω κωλύματος της Προέδρου Τρισεύγενης Δρούλια. 
Το τακτικό μέλος: Ζωή Καρδάση  
Η Γραμματέας: Χρυσούλα Σκορδά 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η αναπλ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η Επιτροπή 
προχώρησε στη συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
692386/4-11-2019 πρόσκληση της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών σχετικά με την 
αξιολόγηση των συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης στο πλαίσιο της αριθ. 2658/2019 
Απόφασης της Ο.Ε. 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»., τα οποία 
συμπληρωματικά δικαιολογητικά υπεβλήθησαν με τον υπ’ αρ. 666445/24-10-2019 σφραγισμένο φάκελο 
της ατομικής επιχείρησης ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΙΤΑΛΗ  Ι.Ε.Π.Υ.Α. 
Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: 

1. Το υπ΄ αριθμόν 10/22-10-2019  πρακτικό της. 
2. Την υπ’ αρ. 2658/2019 απόφαση της Οικον. Επιτροπής, με την οποία έγινε αποδεκτό το 

προαναφερθέν υπ’ αρ. 10/19 πρακτικό της Επιτροπής. 
3. Τα υπ’ αρ. 437461/30-10-2019 και ΕΞ-433032-2019/10031/25-10-2019 επικαιροποιημένα 

πιστοποιητικά του Σ.ΕΠ.Ε. 
4. Την υπ’ αρ. 564014/24-9-2019 πρόσκληση της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Νοτίου Τομέα για 

τη διενέργεια διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, 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» 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 
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 

5. Την αριθ. 2393/2019 (ΑΔΑ: 6ΣΖΕ7Λ7-Β0Γ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, με την οποία έγινε ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση 
παροχής υπηρεσιών φύλαξης, ως ανωτέρω, την εταιρεία ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΙΤΑΛΗ ΙΕΠΥΑ , δ.τ. 
D.F SECURITY, που εδρεύει επί της οδού ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΤΑΞΑ 15 & ΔΟΥΣΜΑΝΗ,  

ΑΔΑ: ΨΕΧΒ7Λ7-ΝΚ9
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στη μηνιαία τιμή της οικονομικής της προσφοράς ήτοι : για την Ομάδα Α΄ :1.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και για την Ομάδα Β΄ :9.283,90€ συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ, η οποία ήταν και η μοναδική συμμετέχουσα εταιρεία στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 

6. Την υπ’ αρ. 586388/1-10-2019 γνωστοποίηση της ανωτέρω αποφάσεως στην προσωρινή 
ανάδοχο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΙΤΑΛΗ ΙΕΠΥΑ. 

προχώρησε στην αποσφράγιση και μονογραφή του ανωτέρω φακέλου με το συμπληρωματικό 
δικαιολογητικό κατακύρωσης, στην μονογραφή  και τον έλεγχο αυτού, το οποίο είναι: 
Το υπ’ αρ. 40466/20-9-2019 αντίγραφο ποινικού μητρώου της Αικατερίνης Βιτάλη. 
Κατόπιν των ανωτέρω,  η Επιτροπή αφού βρήκε ότι το υποβληθέν συμπληρωματικό δικαιολογητικό  σε 
συνδυασμό με τα δικαιολογητικά τα οποία είχαν υποβληθεί και αναγράφονται λεπτομερώς στο υπ’ αρ. 
10/19 πρακτικό της, είναι σύμφωνα με τα απαιτούμενα  από την υπ’ αρ. 564014/24-9-2019 πρόσκληση 
για την εκδήλωση ενδιαφέροντος,  γνωμοδοτεί  υπέρ της ανάδειξης ως οριστικής αναδόχου της ατομικής 
επιχείρησης με την επωνυμία: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΙΤΑΛΗ ΙΕΠΥΑ , δ.τ. D.F SECURITY,  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) 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),  στη 
μηνιαία τιμή της οικονομικής της προσφοράς ήτοι : για την Ομάδα Α΄: 1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ και για την Ομάδα Β΄: 9.283,90€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή, και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής της,  δέχτηκε  να παραλάβει τον υπ’ 
αρ. 709272/7-11-2019 φάκελο της επιχείρησης: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΙΤΑΛΗ ΙΕΠΥΑ, με τα δικαιολογητικά που 
ορίζονται από την υπ’ αρ. 564014/24-9-2019 πρόσκληση της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Νοτίου 
Τομέα ως υποβλητέα πριν την υπογραφή της σύμβασης, τα οποία η επιχείρηση υπέβαλε αυτοβούλως 
και χωρίς προηγούμενη έγγραφη πρόσκληση,  επειδή, πρόκειται για θέμα δημόσιας ασφάλειας και ως εκ 
τούτου θεωρείται κατεπείγον, και λόγω του ότι είναι η μοναδική  συμμετέχουσα στην εν λόγω διαδικασία, 
και ήδη η επιτροπή έχει γνωμοδοτήσει ως ανωτέρω, υπέρ της ανάδειξής της ως οριστικής αναδόχου, 
πλην όμως, λόγω του προβεβηκότος χρόνου, σταματά τη συνεδρίασή της στο σημείο αυτό και 
αποφασίζει να συνεχίσει αυτήν την Τετάρτη, 13-11-2019 και ώρα 13.00΄. 
 
 
Το παρόν πρακτικό υπογράφηκε  ως ακολούθως:    

  
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ 12β/2019 
 

Στην  Καλλιθέα σήμερα, 13-11-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄, στα γραφεία της Δ/νσης 
Οικονομικών Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, συνήλθε σε συνεδρίαση η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Π. Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 803/2019 (ΑΔΑ: 91Ε07Λ7-ΒΓ5) 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.   
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες: 
Η αναπλ. πρόεδρος: Βασάκη Δέσποινα,  λόγω κωλύματος της Προέδρου Τρισεύγενης Δρούλια. 
Το τακτικό μέλος: Ζωή Καρδάση  
Η Γραμματέας: Χρυσούλα Σκορδά 
Σε συνέχεια του υπ’ αρ. 12α/2019 πρακτικού και αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η αναπλ. Πρόεδρος 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η Επιτροπή προχώρησε στη μονογραφή και αποσφράγιση του 
υπ’ αρ. 709272/7-11-2019 υποβληθέντος φακέλου και αξιολόγηση των σε αυτόν περιεχομένων 
υποβληθέντων δικαιολογητικών που αφορούν το στάδιο πριν την υπογραφή της σύμβασης, εντός του 
οποίου φακέλου βρέθηκαν τα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία αφορούν και τις δύο ομάδες (ομάδα Α΄  
και ομάδα Β΄): 

ΑΔΑ: ΨΕΧΒ7Λ7-ΝΚ9
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1. Η υπ’αριθ. 3015/39/60/1411-ιη΄/02.02.2017 Πράξη Ανανέωσης της άδειας λειτουργίας της 
επιχείρησης ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΙΤΑΛΗ ΙΕΠΥΑ. 

2. Το υπ’ αριθ. 788650/5.11.2019 γραμμάτιο συστάσεως χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 1.600 ευρώ.  

3. Το υπ’αριθ. πρωτ. 40466/20.09.2019 αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική χρήση της 
Αικατερίνης Βιτάλη.  

4. Η από 07.11.2019 υπεύθυνη δήλωση της Αικατερίνης Βιτάλη περί μη επιβολής προστίμου από 
το Σ.ΕΠ.Ε. 

5. Η από 07.11.2019 υπεύθυνη δήλωση της Αικατερίνης Βιτάλη περί μη εγγραφής στο Μητρώο 
Γενικών Αδειών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων λόγω χρήσης 
αποκλειστικά και μόνο ασυρμάτων τύπου TETRA συνοδευόμενη από την υπ’αριθ. 
3/470/23.05.2019 Βεβαίωση της COSMOTE.  

6. Το υπ’αριθ. 43623/14.01.2019 πιστοποιητικό εγγραφής της επιχείρησης στο Μητρώο του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.  

7. Έγγραφα έναρξης επιτηδεύματος και μεταβολών από τη Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας καθώς και την υπ’αρ. 
419/28.01.2019 Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων της Περιφερειακής Υπηρεσίας 
Τουρισμού Αττικής για τη λειτουργία επιχείρησης εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής 
χρήσης. 

8. Το υπ’αρ. 67597239 Αποδεικτικό Ενημερότητας της επιχείρησης για χρέη προς το δημόσιο με 
ημερομηνία λήξης ισχύος την 05/12/2019 και την υπ’αρ. πρωτ. 1325410/06.11.2019 Βεβαίωση 
Ασφαλιστικής Ενημερότητας του ΕΦΚΑ για την Αικατερίνη Βιτάλη.  

9. Τα πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου Αθηνών: 1) υπ’αρ. πρωτ. 21259/2019 περί μη πτώχευσης 
της Αικατερίνης Βιτάλη, 2) υπ’ αρ. 9617/19 περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση, 3) υπ’ 
αρ. 50348/19 περί μη καταθέσεως δικογράφου πτωχεύσεως και 4) υπ’ αρ. 53641/19 περί μη 
κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής-εξυγίανσης.  

10. Πιστοποιητικά για τη διασφάλιση ποιότητας του παρεχομένου εξοπλισμού και υπηρεσιών καθώς 
και για την τήρηση των προδιαγραφών διαχείρισης, όπως αυτά ορίζονται στην υπ’ αριθμόν 
564014/24.09.19 Πρόσκληση.  

11. Η από 22.07.2014 Βεβαίωση Επιμόρφωσης Εργοδοτών της Αικατερίνης Βιτάλη και την από 
12.11.2018 Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Υπηρεσιών για τη συμμόρφωση με τον γενικό κανονισμό 
προστασίας δεδομένων της επιχείρησης ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΙΤΑΛΗ ΙΕΠΥΑ, δ.τ. D.F SECURITY.  

12. Πίνακας Προσωπικού από την Υπηρεσία Σ.ΕΠ.Ε. Τμήμα Κοιν. Επιθ/σης Γλυφάδας με 
ημερομηνία κατάθεσης 07.11.2019 συνοδευόμενο από την από 07.11.2019 Υπεύθυνη Δήλωση 
της Αικατερίνης Βιτάλη σύμφωνα με την οποία έχουν αναγραφεί λανθασμένα τα στοιχεία του 
μισθωτού Ανδρέου Δημητρίου και θα κινηθεί η διαδικασία για τη σχετική διόρθωση του πίνακα.   

13. Η από 07.11.2019 Υπεύθυνη Δήλωση της Αικατερίνης Βιτάλη σχετικά με τα συγκεκριμένα άτομα 
του προσωπικού που θα χρησιμοποιηθούν στη φύλαξη και των δύο ομάδων καθώς και τα άτομα 
που θα χρησιμοποιηθούν ως οδηγοί οχημάτων, σύμφωνα με την οποία θα χρησιμοποιηθούν για 
τη φύλαξη και των δύο ομάδων οι: Ζεγγίνης Κων/νος του Γεωργίου, Ανδρέου Δημήτριος του 
Αριστείδη, Αγγελοπούλου Αικατερίνη του Κων/νου, Καραντανάης Αθανάσιος του Γρηγορίου, 
Βουρλιώτης Σταύρος του Κων/νου, Σκούρας Βασίλειος του Ιωάννη, Σπανόπουλος Στέργιος του 
Ευαγγέλου, Πολυχρονόπουλος Μιχαήλ του Γεωργίου, Αργυρόπουλος Αχιλλέας-Παύλος του 
Ηλία. Από αυτούς θα χρησιμοποιηθούν ως οδηγοί οι: Σκούρας Βασίλειος του Ιωάννη, 
Σπανόπουλος Στέργιος του Ευαγγέλου, Πολυχρονόπουλος Μιχαήλ του Γεωργίου, 
Αργυρόπουλος Αχιλλέας-Παύλος του Ηλία    

14. Πιστοποιητικά για επαγγελματικές δεξιότητες όλων των προαναφερομένων προσώπων που θα 
χρησιμοποιηθούν στη φύλαξη.  

15. Άδειες οδήγησης για όλα τα προαναφερόμενα πρόσωπα που θα χρησιμοποιηθούν ως οδηγοί.   
16. Άδειες εργασίας προσωπικού ασφαλείας για όλα τα προαναφερόμενα πρόσωπα που θα 

χρησιμοποιηθούν στις φυλάξεις των ομάδων Α΄ και Β΄. 
17. Ποινικά μητρώα για όλα τα προαναφερόμενα πρόσωπα που θα χρησιμοποιηθούν στις φυλάξεις 

των ομάδων Α΄ και Β΄. 
18. Η από 07.11.2019 Υπεύθυνη Δήλωση της Αικατερίνης Βιτάλη σύμφωνα με την οποία το όχημα 

που θα χρησιμοποιηθεί είναι το υπό στοιχεία: ΙΡΙ 8344. 
19. Η υπ’ αριθ. 4094550 άδεια κυκλοφορίας του ως άνω οχήματος, το σχετικό ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο διάρκειας έως 22.12.2019 και το υπ’ αριθ. 1328103 δελτίο τεχνικού ελέγχου του 
οχήματος διάρκειας έως 20.06.2021.  

20. Το υπ’ αριθ. 2224010134/01.08.2019 Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Γενικής Αστικής Ευθύνης ισχύος 
μέχρι 7-8-2020. 
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Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή βρήκε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά,  σύμφωνα με τα οριζόμενα 
από την υπ’ αρ. 564014/24-9-2019 Πρόσκληση  ως υποβλητέα πριν την υπογραφή της σύμβασης, και 
γνωμοδοτεί υπέρ της υπογραφής της σχετικής σύμβασης με την επιχείρηση: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΙΤΑΛΗ 
ΙΕΠΥΑ, δ.τ. D.F SECURITY. 
Το παρόν πρακτικό υπογράφηκε σε τέσσερα αντίγραφα εκ των οποίων το ένα φυλάσσεται στο αρχείο 
της γραμματείας της Επιτροπής.      
   

 
Κατόπιν των ανωτέρω,  

η  υπηρεσία  εισηγείται   στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για 
Α) Την έγκριση του αριθ. 12/2019 (α & β) πρακτικού της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής για την 
παροχή 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», συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους 
52.000€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και 
 
Β) Την ανάδειξη ως οριστικού αναδόχου για την παροχή 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 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 
την ατομική επιχείρηση  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΙΤΑΛΗ ΙΕΠΥΑ, δ.τ. D.F. SECURITY,  που εδρεύει επί της 
οδού ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΤΑΞΑ 15 & ΔΟΥΣΜΑΝΗ στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Τ.Κ. 166 75, τηλ. 
2108948374, e-mail: kvitali6@gmail.com, με ΑΦΜ: 053470447 και Δ.Ο.Υ. : Γλυφάδας, στην 
μηνιαία τιμή της οικονομικής της προσφοράς, ήτοι: 
για την Ομάδα Α΄: 1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και  
για την Ομάδα Β΄: 9.283,90€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ., η οποία ήταν η μοναδική 
συμμετέχουσα εταιρεία στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 
 
Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους και τις γενικές 
υποχρεώσεις που αναγράφονται στην  αριθ. πρωτ. 564014/24-9-2019 –ορθή επανάληψη- 
πρόσκληση υποβολής προσφορών της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε.Ν.Τ.Α και στην από 
26/9/2019 οικονομική προσφορά της προαναφερόμενης επιχείρησης. 
Για την παροχή των υπηρεσιών της Ομάδας Α΄ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παράταση της 
διάθεσης της χρήσης του κτιρίου Β220 κάτω από τη γέφυρα Εσπλανάδα.  
  Η δαπάνη θα γίνει σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής Ε.Φ. 
04072 και ΚΑΕ 0879, για τα έτη 2019 και 2020. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Α) Την έγκριση του αριθ. 12/2019 (α & β) πρακτικού της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής για την 
παροχή υπηρεσιών φύλαξης των παραχωρημένων στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων μετά των 
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υφιστάμενων κτισμάτων και Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού όρμου και του «Κέντρου 
Εφοδιασμού» κάτω από την γέφυρα «Εσπλανάδα», συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους 
52.000€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και 
 
Β) Την ανάδειξη ως οριστικού αναδόχου για την παροχή 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 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 
την ατομική επιχείρηση  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΙΤΑΛΗ ΙΕΠΥΑ, δ.τ. D.F. SECURITY,  που εδρεύει επί της 
οδού ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΤΑΞΑ 15 & ΔΟΥΣΜΑΝΗ στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Τ.Κ. 166 75, τηλ. 
2108948374, e-mail: kvitali6@gmail.com, με ΑΦΜ: 053470447 και Δ.Ο.Υ. : Γλυφάδας, στην 
μηνιαία τιμή της οικονομικής της προσφοράς, ήτοι: 
για την Ομάδα Α΄: 1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και  
για την Ομάδα Β΄: 9.283,90€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ., η οποία ήταν η μοναδική 
συμμετέχουσα εταιρεία στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 
 
Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους και τις γενικές 
υποχρεώσεις που αναγράφονται στην  αριθ. πρωτ. 564014/24-9-2019 –ορθή επανάληψη- 
πρόσκληση υποβολής προσφορών της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε.Ν.Τ.Α και στην από 
26/9/2019 οικονομική προσφορά της προαναφερόμενης επιχείρησης. 
 
Για την παροχή των υπηρεσιών της Ομάδας Α΄ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παράταση της 
διάθεσης της χρήσης του κτιρίου Β220 κάτω από τη γέφυρα Εσπλανάδα.  
 
Η δαπάνη θα γίνει σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής Ε.Φ. 
04072 και ΚΑΕ 0879, για τα έτη 2019 και 2020. 
 

➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ Κατσικάρης Δημήτριος και Μεθυμάκη Άννα 
δηλώνουν λευκό. 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη  
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Αδαμόπουλου Γεωργία  
Καραμάνος Χρήστος  
Μπαλάφας Γεώργιος  
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
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