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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 29η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 1151/2013 
 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 07/06/2013,  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00μ. ,  στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από 
πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 04/06/2013.  

 
Θέμα 9o 

Έγκριση των όρων διακήρυξης, της περίληψης διακήρυξης και της δημοπράτησης της παροχής 
υπηρεσιών με τίτλο  «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης  χώρων πρασίνου στην οδό Π. Επίδαυρος – 
κόμβος Καλλονής (νέα χάραξη)», συνολικού προϋπολογισμού 237.798,36 €  
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 
 
Παρόντες:  

 Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Βασίλειος Κόκκαλης 

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Άννα Μεθυμάκη 

 Ιωάννης Αξαρλής 

 Χαράλαμπος Καραθάνος 
Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.: 

 Αλεξάνδρα Μαντσιώκα  

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

 Στυλιανός Μαριδάκης 

 Σπυρίδων Σπυρίδων  

 Χρήστος Κουρούσης  

 Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. 
Μοσχολέα, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 

 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. 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» 

3. Τον ισχύοντα οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας  
Αττικής  ( Π.Δ. 145/2010 - ΦΕΚ 238/27-12-2010 ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44403 
Απόφαση (ΦΕΚ 2494Β’/4-11-2011) του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 
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4. Την Εγκύκλιο 6 του Υπουργείου Εσωτερικών , Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών  της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 1-1-2011. 

5. Το Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών  
θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες 
Διατάξεις».  

6. Το Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου και ΝΠΔΔ. 
7. Την σχετική πίστωση ποσού 250.000 € εκ του προϋπολογισμού εξόδων του ειδικού φορέα 

08072 Δ/νση Οικονομικών, ΚΑΕ 0879 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ οικ. Έτους 2013.  
8. Το εξαιρετικά επείγον του θέματος που προκύπτει από την άμεση ανάγκη 

συντήρησης – ποτίσματος - των φυτών στην οδό Π. Επίδαυρος – κόμβος Καλλονής (νέα 
χάραξη), που κινδυνεύουν με ξήρανση. 
Ε Π Ε Ι Δ Η 

1. Καταρτίστηκε η Διακήρυξη για τη δημοπράτηση της παροχής υπηρεσιών με τίτλο 
«Συντήρηση  χώρων πρασίνου στην οδό Π. Επίδαυρος – κόμβος Καλλονής (νέα χάραξη)», 
συνολικού προϋπολογισμού 237.798,36  €  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

2. Συντάχθηκαν τα τεύχη πού συνοδεύουν τη διακήρυξη της εν λόγω υπηρεσίας που 
αποτελούνται από α) Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, β) Τεχνική Περιγραφή - Προδιαγραφές, γ) 
Προϋπολογισμός, δ) Τιμολόγιο Μελέτης, ε) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.  

3. Προκύπτει άμεση ανάγκη συντήρησης – ποτίσματος - των φυτών στην οδό Π. 
Επίδαυρος – κόμβος Καλλονής (νέα χάραξη), που κινδυνεύουν με ξήρανση. 

4. Το άρθρο 10 παρ.1α του Π.Δ.118/2007 προβλέπει για την προθεσμία δημοσίευσης της 
διακήρυξης ότι: «σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών επιτρέπεται να 
συντμηθεί σε δέκα πέντε (15) το λιγότερο ημέρες με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας 
υπηρεσίας».   

                       Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 
 

1. Την  έγκριση των όρων της Διακήρυξης και τα τεύχη που την συνοδεύουν ως ανωτέρω καθώς 
και τη περίληψη της διακήρυξη της παροχής υπηρεσιών: «Συντήρηση χώρων πρασίνου στην 
οδό Π. Επίδαυρος – κόμβος Καλλονής (νέα χάραξη)», συνολικού προϋπολογισμού 
237.798,36  €  (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

2. Την σύντμηση της προθεσμίας δημοσίευσης για την διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού από 
τριάντα (30) ημέρες σε δεκαπέντε (15) ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1α του 
Π.Δ.118/2007. 

3. Την έγκριση δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω παροχής 
υπηρεσίας την 2-07-2013. 

4. Την έγκριση αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στο ΦΕΚ και στον Ελληνικό 
Τύπο, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 
 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
 
1. Την έγκριση των όρων της Διακήρυξης και τα τεύχη που την συνοδεύουν, που αποτελούνται 

από α) Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, β) Τεχνική Περιγραφή - Προδιαγραφές, γ) 
Προϋπολογισμός, δ) Τιμολόγιο Μελέτης, ε) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. καθώς και τη 
περίληψη της διακήρυξη της παροχής υπηρεσιών: «Συντήρηση χώρων πρασίνου στην οδό 
Π. Επίδαυρος – κόμβος Καλλονής (νέα χάραξη)», συνολικού προϋπολογισμού 237.798,36 € 
(διακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες επτακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και τριάντα έξι λεπτά) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 

2. Την σύντμηση της προθεσμίας δημοσίευσης για την διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού από 
τριάντα (30) ημέρες σε δεκαπέντε (15) ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1α του 
Π.Δ.118/2007. 
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3. Την έγκριση δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω παροχής 
υπηρεσίας την 2-07-2013. 

 
4. Την έγκριση αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στο ΦΕΚ και στον 

Ελληνικό Τύπο, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις 
 
 
 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                          Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  
Βασίλειος Κόκκαλης 
Γεώργιος Καστρινάκης  
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυμάκη 
Ιωάννης Αξαρλής 
Χαράλαμπος Καραθάνος 
Αλεξάνδρα Μαντσιώκα  
Θάλεια Καραϊνδρου 
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