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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 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 62η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2748/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 7-12-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά τηλεδιάσκεψης, σε 
εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 1030333/2-12-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η 
οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 2-12-2021. 
 

Θέμα 6ο εκτός ημερήσιας διάταξης 
Α) Έγκριση του υπ’ αριθ. 34/2021 Πρακτικού της αρμόδιας Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης  Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών Π.Α. Β) Ματαίωση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας κατόπιν διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την Π.Ν.Π.       «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοιού COVID – 19», (ΦΕΚ 64/Α΄/14.3.2020), για την 
παροχή υπηρεσιών φύλαξης και πυρασφάλειας  των Πάρκων & Αλσών αρμοδιότητας Π.Α. για έξι μήνες 
στο μέρος που αφορά την παροχή υπηρεσιών φύλαξης, συνολικού προϋπολογισμού 325.872,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.Γ) Την ανάκληση του συνόλου της ανάληψης από την υπ’ αρ. πρωτ. 
515552/17.7.2020 ΑΑΥ (ΑΔΑ: 97ΜΙ7Λ7-4Λ7) και τη μερική ανάκληση  της υπ’ αρ. πρωτ. 
534906/23.7.2021 ΑΑΥ (ΑΔΑ: 6ΝΡΞ7Λ7- Ζ95), ΚΑΕ 0879. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
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 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Αγγέλης Σπυρίδων  

• Κατριβάνος Γεώργιος 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κουρή Μαρία 

• Καραμάνος Χρήστος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Ασημακοπούλου, η οποία 
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2.  Το Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής- Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.- Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018). 

3. Το Ν. 4583/2018 «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση 
στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 122/Α΄/18-12-2018). 

4. Τις Διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143/28-06-14). «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»). 

5. 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’)       

6. Το Ν. 4782/09-03-2021 (Τ. Α΄Αρ. Φύλλου 36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός απλοποίηση       και 
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις 
προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη , τις 
υποδομές και την υγεία».  

7. Την αρ. πρωτ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018), με την οποία εγκρίθηκε η αρ. 121/2018 Απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης πο- επικαιροποίησης του 
«Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

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

9. Την αρ. πρωτ. 498816/02-09-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού 
Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Αττικής (ΦΕΚ 688/τ.ΥΟΔΔ/03-09-2019), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

10. Τις με αρ. πρωτ. 499022/02-09-2019, 457959/7.6.2020, 625207/26.7.2021 & 
864073/14.10.2021 Αποφάσεις του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και 
Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/ Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ: 
688/τ.ΥΟΔΔ/03-09-2019, 2763/ τ Β΄/7.7.2020, 3353/τ Β΄/26.7.2021 & 4832/τ. Β΄/19.10.2021). 

11. Την με αρ. πρωτ. 722070/12-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ανάθεση 
και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ.B  4258/20-11-2019), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. Την υπ’ αρ. 302/2020 (ΑΔΑ: ΡΔΒΤ7Λ7-1Θ8) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί 
έγκρισης Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021. 

13. Την υπ’ αρ.301/2020 (ΑΔΑ:6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα 
: «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 
οικονομικού έτους 2021» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (108/2021, ΑΔΑ : ΩΙ07Λ7-Α53, 
Απόφαση Π.Σ. «Έγκριση 3η   Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού 
έτους 2021»). 

14. Την υπ’ αρ. πρωτ.: 112945/30.12.2020 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με 
την οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής και 
την υπ’ αρ. πρωτ.: 81280/6.7.2021 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την 
οποία επικυρώθηκε η 3η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της 
Περιφέρειας Αττικής. 

15. Την υπ’ αρ. 54/2021 (ΑΔΑ: 9ΣΣΓ7Λ7-08Ψ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με την 
οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αρ.301/2020 (ΑΔΑ:6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) απόφαση Π.Σ. με θέμα την 
έγκριση Προγράμματος Προμηθειών – Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού 
έτους 2021. 

16. Την υπ’ αρ. πρωτ. 565821/3.8.2021 (ΑΔΑ: ΩΨΝΚ7Λ7-0ΛΨ) απόφαση ανάθεσης του Αντ/ρχη 
Οικονονομικών με την οποία ανατέθηκε η παροχή υπηρεσιών φύλαξης των Πάρκων & Αλσών 
αρμοδιότητας Π.Α. για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών στην εταιρεία με την επωνυμία «SWEDISH 
SYSTEMS SECURITY – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝ. 
ΕΠΕ», και στο ύψος της οικονομικής της προσφοράς, ήτοι 254.807,05 €.  
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17. Την υπ’ αρ. 1221/2020 απόφαση του 6ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την οποία γίνεται 
δεκτή η προδικαστική προσφυγή της εταιρείας «MYSECURITY AND FACILITY SYSTEMS ΑΕ» 
και ακυρώνεται η υπ’ αρ. 565821/3.8.2021 απόφαση ανάθεσης. 

18. Την με αρ. 360/2020 απόφαση του Τμήματος ΙΓ του Μον. Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία 
δέχεται την αίτηση αναστολής της εταιρείας με την επωνυμία «SWEDISH SYSTEMS SECURITY 
– ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ», κατά της ΑΕΠΠ και 
αναστέλλει την εκτέλεση της υπ’ αρ. 1221/2020 απόφασή της, καθώς και της 
συμπροσβαλλόμενης υπ’ αρ. 783164/14.10.2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών 
Π.Α. με την οποία, σε συμμόρφωση με την προαναφερόμενη απόφαση της ΑΕΠΠ και κατόπιν 
παροχής διευκρινίσεων εκ μέρους της εταιρείας «MYSECURITY AND FACILITY SYSTEMS ΑΕ» 
σχετικά με την οικονομική της προσφορά, η εταιρεία αυτή αναδείχτηκε ανάδοχος της 
διαγωνιστικής διαδικασίας κατόπιν διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
64/Α΄/14.3.2020), για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των Πάρκων & Αλσών αρμοδιότητας Π.Α. 
για έξι μήνες. 

19. Το αρ. 26 της από 14.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/Α΄) «Υπηρεσίες καθαριότητας, απολύμανσης και 
φύλαξης», σύμφωνα με το οποίο: «εφόσον εξακολουθεί και υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης 
και διασποράς του κορωνοιού η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού 
Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας,   οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά 
παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, να 
προβαίνει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, 
απολύμανσης και φύλαξης  των κτιρίων που υπάγονται στην αρμοδιότητά της, η χρονική διάρκεια 
των οποίων δεν μπορεί ν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες». 

20. Την υπ’ αρ. 256/2020 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών από το σκεπτικό της οποίας 
σαφώς προκύπτει ότι με τις Π.Ν.Π περί COVID - 19, δόθηκε η δυνατότητα σε δήμους & 
περιφέρειες να συνάπτουν συμβάσεις κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης 
νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες, επείγουσες και 
απρόβλεπτες ανάγκες στο πλαίσιο αντιμετώπισης διασποράς και εξάπλωσης του κορωνοιού 
και για το λόγο αυτό, ακριβώς λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των συμβάσεων αυτών, αλλά και 
της εξαιρετικής αρμοδιότητας, ορίσθηκε ως απώτατο χρονικό όριο σύναψης των εν λόγω 
εξαιρετικής φύσεως συμβάσεων οι έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση της Π.Ν.Π. και μέγιστος 
χρόνος ισχύος αυτών οι έξι (6) μήνες. Επιπλέον  στο σκεπτικό της εν λόγω απόφασης, 
αναφέρεται ρητά ότι, δεν είναι νόμιμη η σύναψη συμβάσεων εφόσον έχει παρέλθει ο χρόνος 
ισχύος της οικείας Π.Ν.Π. και μάλιστα, ανεξαρτήτως της εκκινήσεως της σχετικής 
διαδικασίας, ήτοι σε χρόνο κατά τον οποίο ίσχυε η Π.Ν.Π. 

21. Την υπ’ αρ. 331/2020 Πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου της ΑΕΠΠ στο σκεπτικό της οποίας συντάσσεται 
με την 256/2020 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και συγκεκριμένα αναφέρεται, 
εξαιτίας της επείγουσας φύσης των προς κάλυψη αναγκών και της κατ’ εξαίρεση της κείμενης 
νομοθεσίας παροχής αρμοδιότητας στους δήμους και περιφέρειες για την ανάθεση των 
συμβάσεων αυτών (με τις Π.Ν.Π.), ο νομοθέτης περιόρισε χρονικά τη δυνατότητα σύναψης 
των σχετικών συμβάσεων στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και πάντως ρητώς μέχρι έξι (6) 
μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της οικείας Π.Ν.Π., έστω και αν η διαγωνιστική 
διαδικασία είχε εκκινήσει πρίν την ημερομηνία λήξης του χρόνου ισχύος της Π.Ν.Π. 

22. Το άρ. 106 παρ. 2 (εδ. β & στ) του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ. 46 του 
ν. 4782/2021 περί ματαίωσης της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης. 

23. Την υπ’ αρ. πρωτ. 995992/23.11.2021 πρόσκληση προς την αρμόδια Τριμελή Γνωμοδοτική 
Επιτροπή. 

24. Το υπ’ αρ. 34/2021 Πρακτικό της ανωτέρω Επιτροπής όπως παρατίθεται κατωτέρω:  
 
Στην Αθήνα σήμερα 26.11.21, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η 
ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, η οποία 
συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 102/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, 
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ. αρ. 374/2021 και 686/2021 αντίστοιχες αποφάσεις. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Πρόεδρος Τσουμπός Χρήστος και τα τακτικά μέλη Πονηρού 
Αικατερίνη και Κεντιστός Αθανάσιος.  

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής 
περί ματαίωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας κατόπιν διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοιού Covid-19» 
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(ΦΕΚ 64Α/14-3-2020) για την παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και Πυρασφάλειας των Πάρκων και Αλσών 
αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής. Μετά από προφορικές διευκρινήσεις από τη Διεύθυνση Οικονομικών 
της Π.Ε.Κ.Τ. της Περιφέρειας Αττικής, η εξέταση από την Επιτροπή της ματαίωσης της διαγωνιστικής 
διαδικασίας αφορά το τμήμα Α. της με αρ. πρωτ. 539091/24-7-2020 της Πρόσκλησης Υποβολής 
Οικονομικής Προσφοράς της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε.Κ.Τ της Περιφέρειας Αττικής  με αντικείμενο την 
παροχή  Υπηρεσιών Φύλαξης των Πάρκων και Αλσών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής για χρονικό 
διάστημα 6 μηνών προϋπολογισμού 325.872.00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και όχι το τμήμα Β. 
που αφορά την παροχή υπηρεσιών πυρασφάλειας. 

‘Έχοντας υπόψιν: 
1)Την με αρ. πρωτ. 565831/3-8-2020 (ΑΔΑ: ΩΨΝΚ7Λ7-0ΛΨ) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 

Οικονομικών Π.Ε.Κ.Τ. Αθηνών κ. Πέππα Νικόλαου για την ανάθεση της παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης 
των Πάρκων και Αλσών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής για χρονικό διάστημα 6 μηνών στην εταιρεία 
με την επωνυμία «SWEDISH SYSTEMS SECURITY ΜΟΝ. ΕΠΕ» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη , 
Λ.Νίκης 3, με ΑΦΜ 099796300, και στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς ήτοι 254.807,05€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

2) Την υπ’ αρ. 1221/2020 απόφαση του 6ου κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών, σύμφωνα με την οποία γίνεται δεκτή η προδικαστική προσφυγή της εταιρείας  

“MYSECURITY AND FACILITY SYSTEMS AE” και ακυρώνεται η με αρ. πρωτ. 565831/3-8-
2020 Απόφαση της Περιφέρειας Αττικής . 

3)Την με αριθμ. 360/2020 απόφαση του τμήματος ΙΓ του μονομελούς Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών, σύμφωνα με την οποία δέχεται την αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία «SWEDISH 
SYSTEMS SECURITY ΜΟΝ. ΕΠΕ» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη , Λ.Νίκης 3, κατά της αρχής 
εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και αναστέλλει την εκτέλεση της  υπ’ αρ. 1221/2020 απόφασής 
της, καθώς και της συμπροσβαλλόμενης 783164/14-10-2020 Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη 
Οικονομικών Π.Ε.Κ.Τ. Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία, σε συμμόρφωση προς την 
ανωτέρω απόφαση της Α.Ε.Π.Π. και κατόπιν παροχής διευκρινήσεων εκ μέρους της εταιρείας  
“MYSECURITY AND FACILITY SYSTEMS AE” σχετικά με τη σύνθεση της οικονομικής προσφοράς της, 
η εταιρεία αυτή αναδείχθηκε ανάδοχος της σύμβασης παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης των Πάρκων και 
Αλσών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής (ΤΜΗΜΑ Α’). 

4) Το άρθρο 26 της από 14-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/Α) «Υπηρεσίες καθαριότητας, απολύμανσης 
και φύλαξης», σύμφωνα με το οποίο «Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού 
Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας, οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε 
σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, να προβαίνει στη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και 
φύλαξης των κτιρίων που υπάγονται στην αρμοδιότητά της, η χρονική διάρκεια των οποίων δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες».  

5) Την με αριθμ. πρωτ. 995992/23.11.2021 πρόσκληση της Δ/νσης Οικονομικών προς  την 
τριμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή Συνοπτικών Διαγωνισμών Κ.Τ. 
     
  Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Επιτροπή γνωμοδοτεί υπέρ της ματαίωσης της διαγωνιστικής 
διαδικασίας για την παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης των Πάρκων και Αλσών αρμοδιότητας Περιφέρειας 
Αττικής, καθώς σύμφωνα με το ανωτέρω (4) σχετικό, έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των έξι (6) 
μηνών από την  έναρξη ισχύος της από 14-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/Α), εντός του οποίου η Περιφέρεια 
Αττικής είχε τη δυνατότητα, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας 
περί δημοσίων συμβάσεων, να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή 
υπηρεσιών φύλαξης χώρων που υπάγονται στην αρμοδιότητά της. 

 
Το παρόν πρακτικό υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα.                                                                           
 
26. Το γεγονός ότι μέχρι τη λήξη της από 14/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 64/Α), δεν κατέστη δυνατή η 
υπογραφή σύμβασης, με συμβατικό αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των Πάρκων & Αλσών 
αρμοδιότητας Π.Α. για έξι μήνες μετά από τη διαγωνιστική διαδικασία που διενεργήθηκε με βάση την 
προαναφερόμενη Π.Ν.Π., λόγω εκκρεμοδικίας και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω 
παρέλκει η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία πλέον έχει καταστεί μη σύννομη.  
27. Την υπ’ αρ. 78/2020 σύμβαση με συμβατικό αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών πυρασφάλειας 
των Πάρκων και Αλσών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής για χρονικό διάστημα 3,5 μηνών και το 
αργότερο έως 31/10/2020 (λήξη αντιπυρικής περιόδου)» και συμβατικό τίμημα 123.256,26 €, (αφορά 
την ανάκληση των ΑΑΥ). 
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Εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή 
 
Α) Την έγκριση του υπ’ αρ. 34/21 Πρακτικού της αρμόδιας Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης 
της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών Π.Α. 
 
Β) Την ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας κατόπιν διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοιού COVID 
– 19», (ΦΕΚ 64/Α΄/14.3.2020), για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και πυρασφάλειας  των Πάρκων & 
Αλσών αρμοδιότητας Π.Α. για έξι μήνες στο μέρος που αφορά την παροχή υπηρεσιών φύλαξης, 
συνολικού προϋπολογισμού 325.872,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
Γ) Την ανάκληση του συνόλου της ανάληψης, ήτοι ποσού 313.472,00 €, από την υπ’ αρ. πρωτ. 
515552/17.7.2020 ΑΑΥ (ΑΔΑ: 97ΜΙ7Λ7-4Λ7) και την ανάκληση ποσού 13.701,74 € από την υπ’ αρ. 
πρωτ. 534906/23.7.2021 ΑΑΥ (ΑΔΑ: 6ΝΡΞ7Λ7-Ζ95), ΚΑΕ 0879. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
        ομόφωνα  αποφασίζει 

 
Α) Την έγκριση του υπ’ αρ. 34/21 Πρακτικού της αρμόδιας Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης 
της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών Π.Α. 
 
Β) Την ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας κατόπιν διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοιού COVID 
– 19», (ΦΕΚ 64/Α΄/14.3.2020), για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και πυρασφάλειας  των Πάρκων & 
Αλσών αρμοδιότητας Π.Α. για έξι μήνες στο μέρος που αφορά την παροχή υπηρεσιών φύλαξης, 
συνολικού προϋπολογισμού 325.872,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
Γ) Την ανάκληση του συνόλου της ανάληψης, ήτοι ποσού 313.472,00 €, από την υπ’ αρ. πρωτ. 
515552/17.7.2020 ΑΑΥ (ΑΔΑ: 97ΜΙ7Λ7-4Λ7) και την ανάκληση ποσού 13.701,74 € από την υπ’ αρ. 
πρωτ. 534906/23.7.2021 ΑΑΥ (ΑΔΑ: 6ΝΡΞ7Λ7-Ζ95), ΚΑΕ 0879. 

 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και το αναπληρωματικό μέλος κ. 

Αγγέλης Σπυρίδων  απέχουν από την ψηφοφορία. 
➢ Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατριβάνος Γεώργιος και Ανδρουλακάκης 

Νικόλαος  απέχουν από την ψηφοφορία. 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος  απέχει από την ψηφοφορία. 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Αδαμόπουλου Γεωργία 
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Αγγέλης Σπυρίδων  
Κατριβάνος Γεώργιος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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