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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 

          213 20 63 537 

 

Συνεδρίαση 29η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 1177/2013 

 

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 38
o 

Κατάρτιση µητρώου εργοληπτικών εταιρειών για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από δασικές 
πυρκαγιές στη περιοχή ευθύνης Περιφέρειας Αττικής για το χρονικό διάστηµα έως 31/10/2013. 
 
Παρόντες:  

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

• Βασίλειος Κόκκαλης 

• Γεώργιος Καστρινάκης 

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Άννα Μεθυµάκη 

• Ιωάννης Αξαρλής 

• Χαράλαµπος Καραθάνος  

• Χρήστος Κουρούσης 
Το αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κ.: 

• Αλεξάνδρα Μαντσιώκα  

• Θάλεια Καραΐνδρου 
Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στυλιανός Μαριδάκης  

• Σπυρίδων Σπυρίδων 

• 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 στoν κ. 
Κάββαλο ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής: 

 
Έχοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις του Ν. 3852/ΦΕΚ 87Α/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
καθώς και τις όµοιες του Ν. 4071/2012. 

• Το Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και ρύθµιση συναφών θεµάτων».  

• Τον Ν.2362/95 « Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους»  

• Το Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 

• Τις διατάξεις του Π.∆. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/α/27.12.2010 Οργανισµός Περιφέρειας Αττικής 
την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/Β/04-11-2011). 

•  Το γεγονός ότι κατά τη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, στις 
10/05/2013 (αριθµός απόφασης 961/2013), έγινε η αποσφράγιση των φακέλων των 
δικαιολογητικών συµµετοχής των παρακάτω εργοληπτικών εταιρειών που υπέβαλλαν αίτηση για 
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την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από δασικές πυρκαγιές στη περιοχή ευθύνης Περιφέρειας 
Αττικής για το χρονικό διάστηµα από 01/05/2013 έως 31/10/2013: 

1. Χ. ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (87182/30.04.13) 
2. ΒΗΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝ∆. (87663/30.04.13) 
3. ΠΑΡΓΑΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (87991/02.05.13) 
4.   ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡ. ΤΕΧΝ. ΕΤΑΙΡ & ΣΙΑ Ε.Ε. (88224/02.05.13) 
5. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΕΓΑΛΟΣ (88252/02.05.13) 
6. ∆. ΜΑΣΤΟΡΗΣ – Α. ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (88281/02.05.13) 
7. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (88283/02.05.13) 
8. ΓΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε.Π.Ε. (88285/02.05.13) 
9. ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ Μ. & ΣΙΑ Ε.Ε. (88286/02.05.13) 
10. ΒΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (88289/02.05.13) 
11. ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (88410/02.05.13) 
12. ΖΕΡΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟY (88495/02.05.13) 
13. Γ. ΜΟΛΥΜΠΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (88498/02.05.13) 
14. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (88501/02.05.13) 
15. LM CONSTRUCTION ΑΚΤΕ (88513/02.05.13)    
16. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ (88517/02.05.13) 
17. ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (88520/02.05.13) 
18. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (88524/02.05.13) 
19. ∆. ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (88527/02.05.13)  
20. ∆ΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (88528/02.05.13) 
21. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛ. ΛΕΤΣΙΟΣ (88544/02.05.13) 

• Το ότι η τριµελής  γνωµοδοτική επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσµάτων πρόχειρων 
διαγωνισµών και  των διαδικασιών διαπραγµάτευσης των ∆ιευθύνσεων Οικονοµικών των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, ∆υτικού Τοµέα και της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής, προέβη στον έλεγχο των αποσφραγισµένων φακέλων 
δικαιολογητικών συµµετοχής των ως άνω εργοληπτικών εταιρειών και ότι σύµφωνα µε το υπ’ 
αρ. 22/2013 Πρακτικό της (η οποία συνεδρίασε την 28/05/2013), διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 
1. Χ. ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

• ∆εν είναι θεωρηµένη η βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ. 

• Στην υπεύθυνη δήλωση που αναφέρονται οι όροι της πρόσκλησης, δεν αναφέρεται η §ι των 
όρων. 
2. ΒΗΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝ∆. 

•   ∆εν εντοπίστηκαν προβλήµατα κατά τον έλεγχο. 

• Επισηµαίνεται ότι διαθέτει µια βεβαίωση η οποία αποδεικνύει την εµπειρία της 
3. ΠΑΡΓΑΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

• ∆εν εντοπίστηκαν προβλήµατα κατά τον έλεγχο. 
4. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡ. ΤΕΧΝ. ΕΤΑΙΡ. 

• Την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς, ήτοι 02-05-2013, η βεβαίωση ΜΕΕΠ είχε λήξει (12-
04-2013). 
5. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΕΓΑΛΟΣ 

• Η υπεύθυνη δήλωση δεν είχε ηµεροµηνία. 
6. ∆. ΜΑΣΤΟΡΗΣ – Α. ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

• ∆εν εντοπίστηκαν προβλήµατα κατά τον έλεγχο. 
7. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

• ∆εν εντοπίστηκαν προβλήµατα κατά τον έλεγχο. 

• Επισηµαίνεται ότι διαθέτει δύο βεβαιώσεις οι οποίες αποδεικνύουν την εµπειρία της, µε την 
σηµείωση ότι δεν είναι ακριβή αντίγραφα. 
8. ΓΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε.Π.Ε. 

• Την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς, ήτοι 02-05-2013, η βεβαίωση ΜΕΕΠ είχε λήξει (19-
04-2013). 
9. ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ Μ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 

• ∆εν εντοπίστηκαν προβλήµατα κατά τον έλεγχο.Επισηµαίνεται ότι διαθέτει µια βεβαίωση η οποία 
αποδεικνύει την εµπειρία της 
10. ΒΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

• ∆εν εντοπίστηκαν προβλήµατα κατά τον έλεγχο. 
11. ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

• Στα δικαιολογητικά δεν έχει υποβάλλει αίτηση συµµετοχής, πλην όµως έχει υποβάλλει 
θεωρηµένη υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει σε ποιες περιφερειακές ενότητες επιθυµεί να 
δραστηριοποιηθεί. 
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• Επισηµαίνεται ότι διαθέτει δύο βεβαιώσεις οι οποίες αποδεικνύουν την εµπειρία της, µε την 
σηµείωση ότι η µία δεν είναι ακριβές αντίγραφο. 
12. ΖΕΡΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 

• ∆εν εντοπίστηκαν προβλήµατα κατά τον έλεγχο. 

• Επισηµαίνεται ότι διαθέτει µια βεβαίωση η οποία αποδεικνύει την εµπειρία της. 
13. Γ. ΜΟΛΥΜΠΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

• ∆εν εντοπίστηκαν προβλήµατα κατά τον έλεγχο. 

• Επισηµαίνεται ότι διαθέτει έξι βεβαιώσεις οι οποίες αποδεικνύουν την εµπειρία της. 
14. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

• ∆εν εντοπίστηκαν προβλήµατα κατά τον έλεγχο. 

• Επισηµαίνεται ότι διαθέτει µια βεβαίωση η οποία αποδεικνύει την εµπειρία της. 
15. LM CONSTRUCTION ΑΚΤΕ 

• ∆εν εντοπίστηκαν προβλήµατα κατά τον έλεγχο. 

• Επισηµαίνεται ότι διαθέτει δεκατρείς βεβαιώσεις οι οποίες αποδεικνύουν την εµπειρία της. 
16. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ 

• ∆εν εντοπίστηκαν προβλήµατα κατά τον έλεγχο. 

• Επισηµαίνεται ότι διαθέτει µια βεβαίωση η οποία αποδεικνύει την εµπειρία της. 
17. ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

• ∆εν εντοπίστηκαν προβλήµατα κατά τον έλεγχο. 

• Επισηµαίνεται ότι διαθέτει µια βεβαίωση η οποία αποδεικνύει την εµπειρία της. 
18. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

• ∆εν εντοπίστηκαν προβλήµατα κατά τον έλεγχο. 
19. ∆. ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

• ∆εν εντοπίστηκαν προβλήµατα κατά τον έλεγχο µε την επισήµανση ότι η βεβαίωση ΜΕΕΠ λήγει 
στις  30-08-2013 
20. ∆ΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 

• ∆εν εντοπίστηκαν προβλήµατα κατά τον έλεγχο. 

• Επισηµαίνεται ότι διαθέτει δύο βεβαιώσεις οι οποίες αποδεικνύουν την εµπειρία της. 
21. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛ. ΛΕΤΣΙΟΣ 

• ∆εν εντοπίστηκαν προβλήµατα κατά τον έλεγχο. 
 

• Το γεγονός ότι κατόπιν των ανωτέρω η τριµελής  γνωµοδοτική επιτροπή αξιολόγησης 
αποτελεσµάτων πρόχειρων διαγωνισµών και  των διαδικασιών διαπραγµάτευσης των ∆ιευθύνσεων 
Οικονοµικών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, ∆υτικού Τοµέα και της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. 22/2013 Πρακτικό της, 
γνωµοδότησε οµόφωνα:  

 
Α. Για τη συµµετοχή στο µητρώο για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από δασικές πυρκαγιές 

στην περιοχή ευθύνης Περιφέρειας Αττικής για το χρονικό διάστηµα έως 31/10/2013 των κάτωθι 
εργοληπτικών εταιρειών: 
1. ΒΗΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝ∆. 
2. ΠΑΡΓΑΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
3. ∆. ΜΑΣΤΟΡΗΣ – Α. ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
4. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
5. ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ Μ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 
6. ΒΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
7. ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
8. ΖΕΡΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
9. Γ. ΜΟΛΥΜΠΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
10. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
11. LM CONSTRUCTION ΑΚΤΕ 
12. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ 
13. ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
14. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
15. ∆. ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
16. ∆ΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 
17. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛ. ΛΕΤΣΙΟΣ 

 
Β. Για τη µη συµµετοχή στο µητρώο για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από δασικές 

πυρκαγιές στην περιοχή ευθύνης Περιφέρειας Αττικής για το χρονικό διάστηµα έως 31/10/2013 
των κάτωθι εργοληπτικών εταιρειών: 
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1. Χ. ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. λόγω του ότι : 

• ∆εν είναι θεωρηµένη η βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ. 
2. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡ. ΤΕΧΝ. ΕΤΑΙΡ. λόγω του ότι : 

• Την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς, ήτοι 02-05-2013, η βεβαίωση ΜΕΕΠ είχε λήξει (12-
04-2013). 
3. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΕΓΑΛΟΣ λόγω του ότι : 

• Η υπεύθυνη δήλωση δεν είχε ηµεροµηνία. 
4. ΓΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε.Π.Ε. λόγω του ότι : 

• Την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς, ήτοι 02-05-2013, η βεβαίωση ΜΕΕΠ είχε λήξει (19-
04-2013). 

 
η  Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή: 

την κατάρτιση του πίνακα µητρώου εργοληπτικών εταιρειών για την αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών από δασικές πυρκαγιές στη περιοχή ευθύνης Περιφέρειας Αττικής για το χρονικό 
διάστηµα έως 31/10/2013,  αποτελούµενος από  τις εταιρείες που πληρούν τις προϋποθέσεις 
και την απόρριψη των εταιρειών Χ. ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡ. 
ΤΕΧΝ. ΕΤΑΙΡ., ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΕΓΑΛΟΣ, ΓΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε.Π.Ε., σύµφωνα µε το 
πρακτικό, υπ’ αριθµ. 22/2013, της τριµελούς  γνωµοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης 
αποτελεσµάτων πρόχειρων διαγωνισµών και  των διαδικασιών διαπραγµάτευσης των 
∆ιευθύνσεων Οικονοµικών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, ∆υτικού 
Τοµέα και της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής, προκειµένου να τεθεί στη 
διάθεση της Αυτοτελούς ∆/νσης της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 
Την κατάρτιση του πίνακα µητρώου εργοληπτικών εταιρειών για την αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών από δασικές πυρκαγιές στη περιοχή ευθύνης Περιφέρειας Αττικής για το χρονικό 
διάστηµα έως 31/10/2013,  αποτελούµενος από  τις εταιρείες που πληρούν τις προϋποθέσεις 
και την απόρριψη των εταιρειών Χ. ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡ. 
ΤΕΧΝ. ΕΤΑΙΡ., ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΕΓΑΛΟΣ, ΓΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε.Π.Ε., σύµφωνα µε το 
πρακτικό, υπ’ αριθµ. 22/2013, της τριµελούς γνωµοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης 
αποτελεσµάτων πρόχειρων διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης των 
∆ιευθύνσεων Οικονοµικών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, ∆υτικού 
Τοµέα και της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής, προκειµένου να τεθεί στη 
διάθεση της Αυτοτελούς ∆/νσης της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής. 

 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 

 

 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                       Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  

Βασίλειος Κόκκαλης 

Γεώργιος Καστρινάκης 

∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

Άννα Μεθυµάκη 

Ιωάννης Αξαρλής 

Χαράλαµπος Καραθάνος 

Χρήστος Κουρούσης  

Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 

Θάλεια Καραΐνδρου  
 

ΑΔΑ: ΒΕΖΦ7Λ7-ΛΓΧ


