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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. 1456/2013 
 

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 27

o
 

Έγκριση του πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Πρόχειρων 
Διαγωνισμών της Π.Ε.Δ.Α. αναφορικά με τον  Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τον καθαρισμό και 
την αποψίλωση ερεισμάτων επαρχιακού οδικού δικτύου Δυτικής Αττικής 2013, προϋπολογισμού 
60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (αρ. διακήρυξης  οικ.110667/05-06-2013), για την αξιολόγηση 
των δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών που κατατέθηκαν. 
 
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).  
6. Την υπ΄αρ. 100/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί «Έγκρισης σκοπιμότητας για 

όλες τις δαπάνες προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών έτους 2013», όπως αυτές έχουν προβλεφθεί 
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στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής ανά Περιφερειακή Ενότητα και έχουν επιμερισθεί ανά 
ΚΑΕ 

7. Την υπ΄αρ. 642/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΥ7Λ7-ΠΑ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ποσού 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για 
τον «Καθαρισμό και την αποψίλωση ερεισμάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου Δυτικής Αττικής για 
το έτος 2013» με τη διαδικασία του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού»  

8. Την υπ’ αριθ. οικ.75513/16-04-2013 (με ΑΔΑ: ΒΕ567Λ7-ΛΑ3 και η οποία καταχωρήθηκε με α/α 163 
στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της ΥΔΕ) 

9. Την υπ΄αρ. 1108/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της 
Διακήρυξης.  

10. Την υπ΄αρ. οικ. 110667/05-06-2013 Διακήρυξη (με ΑΔΑ:ΒΕΖΛ7Λ7-Ξ1Υ) η οποία αναρτήθηκε στο 
κεντρικό κτίριο της Π.Ε.Δ.Α., στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας www.patt.gov.gr και στο Πρόγραμμα 
Διαύγεια.  

11. Την υπ΄αρ. 1233/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία αναβλήθηκε η 
αποσφράγιση των προσφορών του διαγωνισμού στην επόμενη συνεδρίαση προκειμένου να ζητηθεί 
η γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας περί ανοίγματος ή μη των προσφορών που κατατέθηκαν ενώπιων 
της.  

12. Την υπ΄αρ. 120353/278/18-06-2013 απάντηση της Νομικής Υπηρεσίας. 
13. Την υπ΄αρ. 1254/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί Αποσφράγισης Προσφορών 

Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τον Καθαρισμό και την αποψίλωση ερεισμάτων 
επαρχιακού οδικού δικτύου Δυτικής Αττικής για το έτος 2013, προϋπολογισμού 60.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και διαβίβασής τους στην τριμελή γνωμοδοτική επιτροπή για 
αξιολόγηση. 

14. Το υπ΄αρ. 24/11-07-2013 Πρακτικό της Τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής πρόχειρων 
διαγωνισμών της ΠΕΔΑ, το οποίο αναφέρει τα εξής: «Στην Ελευσίνα σήμερα την 11η Ιουλίου 2013, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Ισόγειο, στο Γραφείο 8 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. Πριτσιανάκη Μαρία, ως τακτικό μέλος και  
3. Σερδενιώτη Λαμπρινή, 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 προσφορών του Διαγωνισμού για την ανάδειξη 

αναδόχου για τον Καθαρισμό και την αποψίλωση ερεισμάτων επαρχιακού οδικού δικτύου Δυτικής 
Αττικής 2013, σύμφωνα με τη Διακήρυξη με αριθμ.πρωτ.οικ.110667/05-06-2013, την 
υπ΄αριθμ.1233/2013-14-06-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για 
την αναβολή του θέματος σε επόμενη συνεδρίαση, προκειμένου να ζητηθεί η γνώμη της Νομικής 
Υπηρεσίας περί ανοίγματος ή μη των οικονομικών προσφορών, το έγγραφο με 
αριθμ.πρωτ.120353/278/18-06-2013 του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε.Δ.Α. με θέμα 
«Διατύπωση Γνώμης σχετικά με την κατάθεση προσφορών για τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό 
με θέμα «Καθαρισμός και αποψίλωση ερεισμάτων επαρχιακού οδικού δικτύου Δυτικής Αττικής 
2013» και την υπ΄αριθμ.1254/2013-19-06-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής περί αποσφράγισης των προσφορών ως προς τα δικαιολογητικά και την 
Τεχνική προσφορά, καθώς και τη διαβίβαση αυτών στην Τριμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή Πρόχειρων 
Διαγωνισμών της Π.Ε.Δ.Α  

 Συνολικά μας διαβιβάστηκαν τρεις (3) αποσφραγισμένες προσφορές των κάτωθι εταιρειών:  
 1) ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ  
 2) ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο “ΤΕΧΝΙΚΗ DION E.E.  
 3) ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο “ΓΑΙΟΣΤΑΤ” 
 Στη συνέχεια άνοιξε τους φακέλους των προσφορών και σύμφωνα με τους λόγους αποκλεισμού, τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής και τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στη Διακήρυξη με 
αριθμ.πρωτ. οικ.110667/05-06-2013 του Τμήματος προμηθειών/ της Δ/νσης Οικονομικών της 
Π.Ε.Δ.Α.: 

 Ως προς τα δικαιολογητικά 
1. Η εταιρεία ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε. έχει καταθέσει πλήρη δικαιολογητικά 
2. Η εταιρεία ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε με διακριτικό τίτλο “ΤΕΧΝΙΚΗ DION E.E. δεν έχει 

καταθέσει άδεια έναρξης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
3. Για την εταιρεία ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο “ΓΑΙΟΣΤΑΤ” δεν ανοίγεται η 

προσφορά, λόγω αλλαγής της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού στο φάκελο της 
οικονομικής προσφοράς 

 Ως προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές  
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1. Η εταιρεία ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε. πληροί τις Τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης  

2. Η εταιρεία ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε με διακριτικό τίτλο “ΤΕΧΝΙΚΗ DION E.E.” δεν έγινε έλεγχος 
των Τεχνικών προδιαγραφών, γιατί δεν έχουν κατατεθεί πλήρη τα δικαιολογητικά που αναφέρονται 
στη προκείμενη Διακήρυξη  

3. Για την εταιρεία ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο “ΓΑΙΟΣΤΑΤ” δεν έγινε 
έλεγχος των Τεχνικών προδιαγραφών, γιατί λόγω αλλαγής της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς, δεν αξιολογήθηκε ως προς τα δικαιολογητικά 

 Κατόπιν των ανωτέρω, απορρίπτονται οι προσφορές των εταιρειών  ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 
με διακριτικό τίτλο “ΤΕΧΝΙΚΗ DION E.E” και ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με διακριτικό 
τίτλο “ΓΑΙΟΣΤΑΤ” και γίνεται αποδεκτή ως προς τα Δικαιολογητικά και την Τεχνική Προσφορά μόνο 
η εταιρεία ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε..  

 Παρόλα αυτά, η Επιτροπή γνωμοδοτεί ως προς τη συνέχιση των διαδικασιών του Διαγωνισμού, 
λόγω του επείγοντος των εργασιών του καθαρισμού και της αποψίλωσης ερεισμάτων του 
Επαρχιακού Οδικού Δικτύου για την αποφυγή πυρκαγιών και ατυχημάτων, δεδομένου ότι διανύουμε 
τη θερινή περίοδο και λόγω της ύπαρξης συγκριτικών στοιχείων από παλαιότερο διαγωνισμό της 
Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε.Δ.Α., όπου σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος η του 
Π.Δ.118/2007, αναφέρονται τα εξής: «Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισμών με κριτήριο τη 
χαμηλότερη τιμή, στους οποίους υποβάλλεται μία μόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν 
συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται 
με παραστατικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά».  

 Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει: 
  Την έγκριση του υπ΄αρ. 24/11-07-2013 Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 

Πρόχειρων Διαγωνισμών της ΠΕΔΑ σύμφωνα με το οποίο απορρίπτονται οι προσφορές των 
εταιρειών  ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε με διακριτικό τίτλο “ΤΕΧΝΙΚΗ DION E.E” και ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο “ΓΑΙΟΣΤΑΤ” και γίνεται αποδεκτή ως προς τα 
Δικαιολογητικά και την Τεχνική Προσφορά μόνο η εταιρεία ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε.. και γνωμοδοτεί ως προς 
τη συνέχιση των διαδικασιών του Διαγωνισμού, λόγω του επείγοντος των εργασιών του καθαρισμού 
και της αποψίλωσης ερεισμάτων του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου για την αποφυγή πυρκαγιών και 
ατυχημάτων, δεδομένου ότι διανύουμε τη θερινή περίοδο και λόγω της ύπαρξης συγκριτικών 
στοιχείων από παλαιότερο διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.  η του Π.Δ.118/2007).  

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
 Α) Την έγκριση του υπ΄αρ. 24/11-07-2013 Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 

Πρόχειρων Διαγωνισμών της ΠΕ Δυτικής Αττικής σύμφωνα με το οποίο απορρίπτονται οι 
προσφορές των εταιρειών: «ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε με διακριτικό τίτλο “ΤΕΧΝΙΚΗ DION E.E” 
και ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο “ΓΑΙΟΣΤΑΤ”» και γίνεται αποδεκτή ως 
προς τα Δικαιολογητικά και την Τεχνική Προσφορά μόνο η εταιρεία ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε.. και  

 Β) Τη συνέχιση των διαδικασιών του Διαγωνισμού, λόγω του επείγοντος, των εργασιών του 
καθαρισμού και της αποψίλωσης ερεισμάτων του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου για την αποφυγή 
πυρκαγιών και ατυχημάτων, δεδομένου ότι διανύουμε τη θερινή περίοδο και λόγω της ύπαρξης 
συγκριτικών στοιχείων από παλαιότερο διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.  η του 
Π.Δ.118/2007) και σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής. 

 
 
      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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