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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 36

η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 1454/2013 
 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 12/07/2013,  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.μ. ,  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 09/07/2013.  

 
Θέμα 25

o
 

Έγκριση  πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Πρόχειρων 
Διαγωνισμών της Π.Ε.Δ.Α. αναφορικά με το Πρόχειρο  Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου που θα 
αναλάβει τη διοργάνωση της εκδήλωσης της Περιφέρειας Αττικής-Π.Ε. Δυτ. Αττικής “ 3η Συνάντηση 
Πολιτιστικών Φορέων Δυτικής Αττικής” ,προϋπολογισμού 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ (αρ. διακήρυξης 
οικ.111319/05-06-2013) , για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών που 
κατατέθηκαν, σύμφωνα με το οποίο ο διαγωνισμός κηρύσσεται  άγονος και έγκριση επαναπροκήρυξής 
του με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης. 
 
Παρόντες:  

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

 Βασίλειος Κόκκαλης 

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Άννα Μεθυμάκη 

 Ιωάννης Αξαρλής  

 Χρήστος Κουρούσης  

 Ελένη Ζαφειρίου 
Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

 Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  

 Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στυλιανός Μαριδάκης 

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Σπυρίδων Σπυρίδων  

 Χαράλαμπος Καραθάνος 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Ντόβα Μαρία. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. Μακρή, ο 
οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις όμοιες της παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012 για 
τις «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση 
Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «περί Προμηθειών του Δημοσίου και συναφών θεμάτων»  
3. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του κράτους» 
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»  
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/23-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας 

Αττικής» και της τροποποίησής του (ΦΕΚ 2494/Β/04.11.2011).  
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6. Την υπ΄αρ. 100/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση σκοπιμότητας 
για όλες τις δαπάνες προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών έτους 2013, όπως αυτές έχουν 
προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής ανά Περιφερειακή Ενότητα και έχουν 
επιμερισθεί ανά ΚΑΕ».  

7. Την υπ΄αρ. 4/2013 Απόφαση της Επιτροπής Περιφερειακού Συμβουλίου Πολιτισμού & Αθλητισμού 
με την οποία εγκρίθηκε Ετήσιο Πρόγραμμα της Πολιτιστικών Εκδηλώσεων της Περιφερειακής 
Ενότητας Δυτικής Αττικής.  

8.  Την υπ’ αριθ. 916/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης 110.700€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την 
ανάγκη εκτέλεσης του Ετήσιου Προγράμματος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων της Π.Ε. Δυτ. Αττικής.  

9. Την υπ’ αριθ. οικ. 93791/14-05-2013 (με ΑΔΑ: ΒΕΝΝ7Λ7-Υ97 και α/α καταχώρησης 183 στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής της ΥΔΕ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.  

10.  Την υπ΄αρ. οικ.111319/5-6-2013 Διακήρυξή μας η οποία αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 
ΒΕΖΚ7Λ7-ΙΚΖ, στο site της Περιφέρειας (www.patt.gov.gr) και στο Κεντρικό Κτίριο της ΠΕΔΑ.  

11. Το υπ΄αρ. οικ. 120017/18-06-2013 έγγραφό μας σύμφωνα με το οποίο ορίστηκε νέα ημερομηνία 
αποσφράγισης των προσφορών του εν λόγω διαγωνισμού ήτοι 28/06/2013 και ώρα 12.00π.μ. 

12. Την υπ΄αρ. 1318/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία 
αποσφραγίστηκαν οι δύο προσφορές (ως προς τα δικαιολογητικά και τις τεχνικές προσφορές) των 
εταιρειών 1) MATRIX – DESIGN – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ και 2) iFORCE 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ και διαβιβάστηκαν στην τριμελή γνωμοδοτική Επιτροπή Πρόχειρων 
Διαγωνισμών της ΠΕΔΑ για αξιολόγηση.  

13. Το υπ΄αρ. 21/11-07-2013 Πρακτικό της τριμελούς γνωμοδοτικής Επιτροπής Πρόχειρων 
Διαγωνισμών της ΠΕΔΑ το οποίο αναφέρει τα εξής:  

«Στην Ελευσίνα σήμερα την 9η Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα του 
Συμβουλίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, συνήλθε σε συνεδρίαση η Τριμελής 
Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών και Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Δ.Α., αποτελούμενη από τους: 

1. Μαρκούλη Νικολέττα, ως πρόεδρος 
2. Χαχλάκης Αναστάσιος, ως τακτικό μέλος και  
3. Θεοδωρόπουλος Χρυσόστομος, ως αναπληρωματικό μέλος 
 Στην παρούσα συνεδρίαση χρέη γραμματέα εκτέλεσε η Τσομπανισάκη Αικατερίνη- Ιωάννα, 

μόνιμη υπάλληλος της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. 
 Θέμα της συνεδρίασης ήταν η αξιολόγηση των εμπρόθεσμων προσφορών στον Πρόχειρο 

Μειοδοτικό Διαγωνισμό περί ανάδειξης αναδόχου για τη διοργάνωση της εκδήλωσης της 
Περιφέρειας Αττικής- Π.Ε. Δυτικής Αττικής «3η Συνάντηση πολιτιστικών φορέων Δυτικής Αττικής, 
σύμφωνα με τη Διακήρυξη με αριθμ.πρωτ.οικ.111319/05-06-2013 και την υπ΄αριθμ.1318/2013-28-
06-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής περί αποσφράγισης και 
διαβίβασης των προσφορών στην Τριμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή Πρόχειρων Διαγωνισμών της 
Π.Ε.Δ.Α.. Συνολικά κατατέθηκαν δύο (2) προσφορές των κάτωθι εταιρειών: 

1. iFORCE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (με αριθμ.πρωτ.122423/20-06-2013) και 
2. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε με διακριτικό τίτλο «MATRIX DESIGN» (με 

αριθ.πρωτ.121814/20-06-2013) 
 Στη συνέχεια άνοιξε τους φακέλους των προσφορών που της διαβιβάστηκαν, με το υπ’ 

αρ.πρωτ.132487/05-07-2013 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών της 
Π.Ε.Δ.Α., της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής, με θέμα: «Ενημέρωση για την 
αξιολόγηση των προσφορών αναφορικά με τον Πρόχειρο Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου 
που θα αναλάβει τη διοργάνωση της εκδήλωσης της Περιφέρειας Αττικής- Π.Ε. Δυτικής Αττικής- 3

η
 

Συνάντηση Πολιτιστικών Φορέων Δυτικής Αττικής, προϋπολογισμού 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.». 
 Σύμφωνα με τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής και κατακύρωσης που αναφέρονται στη 

διακήρυξη με αριθμ.πρωτ.οικ.111319/05-06-2013 του Τμήματος προμηθειών/ της Δ/νσης 
Οικονομικών της ΠΕΔΑ: 

1. Η εταιρεία iFORCE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. δεν έχει επικυρωμένο το Πιστοποιητικό που να 
αποδεικνύει ότι δραστηριοποιείται νόμιμα στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, σχετικών με το 
αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009 από 
διαπιστευμένους προς τούτο φορείς πιστοποίησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 16 του Ν.3345/2005 
«Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή επικυρώνονται από 
όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π». 

2. Η εταιρεία MATRIX DESIGN– ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 
I. Δεν έχει επικυρωμένο το Πιστοποιητικό που να αποδεικνύει ότι δραστηριοποιείται νόμιμα στον τομέα 

της παροχής υπηρεσιών, σχετικών με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού, σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009 από διαπιστευμένους προς τούτο φορείς πιστοποίησης, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 16 του Ν.3345/2005 «Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων 
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που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια 
αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π». 

II. Στην υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας αναφέρεται στο κείμενο ως 
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς η 20/06/2013, μεταγενέστερη της ημερομηνίας υπογραφής 
της υπεύθυνης δήλωσης, της βεβαίωσης του γνήσιου της υπογραφής και της ημερομηνίας 
αποστολής με εταιρεία ταχυμεταφορών (19/06/2013). Επομένως η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν 
είναι σύμφωνη με τα όσα ορίζονται στις αποφάσεις του ΣτΕ 1002/2010 και 287/2011.  

III. Επίσης τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων στελεχών της Ομάδας έργου, από 
τα οποία προκύπτει η επαγγελματική εμπειρία και οι εξειδικευμένες γνώσεις τους, σε σχέση με το 
αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης θα πρέπει να συνοδεύονται, από θεωρημένη με το γνήσιο της 
υπογραφής, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία του 
βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή και ακριβή. 

 Οι παρακάτω υπεύθυνες δηλώσεις δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις της διακήρυξης. 
Αναλυτικότερα: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΟ 
ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 

1 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Υποβλήθηκε Χωρίς Βεβαίωση Γνησίου 
Υπογραφής 

2 ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υποβλήθηκε Χωρίς Βεβαίωση Γνησίου 
Υπογραφής 

3 ΚΟΥΡΟΓΙΩΡΓΑ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ Υποβλήθηκε Χωρίς Βεβαίωση Γνησίου 
Υπογραφής 

4 ΓΑΡΓΑΛΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υποβλήθηκε Χωρίς Βεβαίωση Γνησίου 
Υπογραφής 

5 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Υποβλήθηκε Χωρίς Βεβαίωση Γνησίου 
Υπογραφής 

6 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ Υποβλήθηκε Χωρίς Βεβαίωση Γνησίου 
Υπογραφής 

7 ΑΛΕΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υποβλήθηκε Χωρίς Βεβαίωση Γνησίου 
Υπογραφής 

8 ΣΑΝΤΑΤΣΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Υποβλήθηκε Χωρίς Βεβαίωση Γνησίου 
Υπογραφής 

9 ΝΤΙΚΕΫ ΒΕΡΑ Υποβλήθηκε Χωρίς Βεβαίωση Γνησίου 
Υπογραφής 

10 ΕΡΜΕΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Έγγραφο 
περιγραφή της 
εταιρείας που 
εκπροσωπεί  

Δεν έχει υπογραφή στην πρώτη 
σελίδα της υπεύθυνης δήλωσης 
και το γνήσιο της υπογραφής έχει 
γίνει μόνο στη δεύτερη σελίδα 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΟ 
ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 

11 ΜΠΡΕΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Φωτοτυπία της υπεύθυνης δήλωσης, χωρίς υπογραφή 
και βεβαίωση γνησιότητας στην πρώτη σελίδα αυτής. Το 
Βιογραφικό του σημείωμα έχει συμπεριληφθεί στην 
υπεύθυνη δήλωση 

12 ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δεν Υποβλήθηκε  Με Βεβαίωση Γνησίου Υπογραφής 

13 ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Δεν Υποβλήθηκε Με Βεβαίωση Γνησίου Υπογραφής 

14 ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Δεν Υποβλήθηκε Με Βεβαίωση Γνησίου Υπογραφής 

15 ΛΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ Υποβλήθηκε Χωρίς Βεβαίωση Γνησίου 
Υπογραφής 

16 ΣΚΟΡΔΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υποβλήθηκε Χωρίς Βεβαίωση Γνησίου 
Υπογραφής 

17 ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Υποβλήθηκε Χωρίς Βεβαίωση Γνησίου 
Υπογραφής 

18 ΚΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Υποβλήθηκε Χωρίς Βεβαίωση Γνησίου 
Υπογραφής 

19 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υποβλήθηκε Χωρίς Βεβαίωση Γνησίου 
Υπογραφής 

20 ΚΑΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Υποβλήθηκε Χωρίς Βεβαίωση Γνησίου 
Υπογραφής 

21 ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Υποβλήθηκε Χωρίς Βεβαίωση Γνησίου 
Υπογραφής 
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 Μετά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών, η επιτροπή κρίνει ότι και οι δύο κατατεθειμένες 
προσφορές δεν πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις συμμετοχής της διακήρυξης. Για το λόγο αυτό η 
επιτροπή δεν προβαίνει στην αξιολόγηση των Τεχνικών προσφορών των προαναφερόμενων 
εταιρειών και κηρύττει το διαγωνισμό άγονο. 

 Κατόπιν τούτου η επιτροπή προτείνει την επανάληψη του Διαγωνισμού με τροποποίηση των όρων 
της διακήρυξης. Συγκεκριμένα την τροποποίηση της τελευταίας παραγράφου  του άρθρου 2, ενότητα 
1.2. Πρόσθετα Δικαιολογητικά, ως εξής: 

 Όλα τα ανωτέρω πρέπει να είναι επικυρωμένα από αρμόδια δημόσια αρχή, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 16 του Ν.2690/199 και το άρθρο 16 του Ν.3345/2005 «…Ακριβή αντίγραφα 
από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα 
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές 
αρχές και τα Κ.Ε.Π.». Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών των παραπάνω 
συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου προμηθευτή από το διαγωνισμό. Οι δε υπεύθυνες 
δηλώσεις να έχουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής».  

 Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει:  
Α. Την έγκριση του υπ΄αρ. 21/11-07-2013 Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 

Πρόχειρων διαγωνισμών της ΠΕΔΑ σύμφωνα με το οποίο ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος και 
προτείνεται η επανάληψή του με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης ως προς την τελευταία  
παράγραφο του άρθρου 2, εν. 1.2 σχετικά με την επικύρωση των πρόσθετων δικαιολογητικών από 
αρμόδια δημόσια αρχή και ως προς την ενότητα 2 του άρθρου 2 αναφορικά με την προσκόμιση 
δικαιολογητικών κατακύρωσης η οποία και απαλοίφεται. 

Β. Την Επανάληψη του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη 
διοργάνωση της εκδήλωσης της Περιφέρειας Αττικής – Π.Ε. Δυτικής Αττικής  «3

η
 Συνάντηση 

Πολιτιστικών Φορέων Δυτικής Αττικής»,  προϋπολογισμού 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως Προσφορά και τροποποίηση των 
όρων της διακήρυξης.  

Γ. Την έγκριση των όρων του τεύχους της διακήρυξης του επαναληπτικού Διαγωνισμού το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
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προτείνεται η επανάληψή του με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης ως προς την τελευταία  
παράγραφο του άρθρου 2, εν. 1.2 σχετικά με την επικύρωση των πρόσθετων δικαιολογητικών από 
αρμόδια δημόσια αρχή και ως προς την ενότητα 2 του άρθρου 2 αναφορικά με την προσκόμιση 
δικαιολογητικών κατακύρωσης η οποία και απαλοίφεται. 

Β. Την Επανάληψη του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη 
διοργάνωση της εκδήλωσης της Περιφέρειας Αττικής – Π.Ε. Δυτικής Αττικής  «3

η
 Συνάντηση 

Πολιτιστικών Φορέων Δυτικής Αττικής»,  προϋπολογισμού 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως Προσφορά και τροποποίηση των 
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Γ. Την έγκριση των όρων του τεύχους της διακήρυξης του επαναληπτικού Διαγωνισμού.  
 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Ζαφειρίου δηλώνει λευκό. 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  
Βασίλειος Κόκκαλης 
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυμάκη 
Ιωάννης Αξαρλής 
Χρήστος Κουρούσης 
Ελένη Ζαφειρίου  
Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 
Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 
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