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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 40
η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 1563/2013 

 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 26/07/2013,  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 23/07/2013.  

 

Θέµα 1
o  εκτός ηµερήσιας διάταξης

 
Έγκριση αποτελέσµατος του 1ου σταδίου του επαναληπτικού διαγωνισµού της παροχής υπηρεσιών: 
«Επείγουσες εργασίες και συντήρηση λειτουργίας αντλιοστασίων του αποχετευτικού δικτυού ∆ήµου Πόρου», 
συνολικού προϋπολογισµού 241.765,54€ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). 

 
Παρόντες:  

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

• Στυλιανός Μαριδάκης  

• Γεώργιος Καστρινάκης 

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Ιωάννης Αξαρλής  

• Σπυρίδων Σπυρίδων 

• Χαράλαµπος Καραθάνος 
Τα αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ: 

• Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  

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

• Βασίλειος Κόκκαλης 

• Άννα Μεθυµάκη 

• Χρήστος Κουρούσης  

• Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Ντόβα Μαρία. 
 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Καπράνας εκπρόσωπος της παράταξης: «ΑΤΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – 

ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ». 
 
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 
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2. Το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.α/11-4-2012) «Ρυθµίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την 
Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 

3. Τον ισχύοντα οργανισµό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής ( 
Π.∆. 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».. 

4. Την Εγκύκλιο 6 του Υπουργείου Εσωτερικών , Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
σχετικά µε τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης από 1-1-2011. 
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5. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ "Σύναψη ∆ηµοσίων Συµβάσεων Υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε µε 
την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 για την τροποποίηση του 
παραρτήµατος XX της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήµατος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου περί δηµοσίων συµβάσεων και µε τον Κανονισµό 2083/2005 της 
19ης ∆εκεµβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρµογής τους 
κατά τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων. 

6. Το Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων 
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών", µόνο όπου αναφέρεται ρητά στην παρούσα ∆ιακήρυξη, 
στην Ε.Σ.Υ. και στα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

7. 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 ∆ιατάξεις» 

8. Το Π.∆. 118/2007 Κανονισµός προµηθειών ∆ηµοσίου και ΝΠ∆∆. 
9. Την 82/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Συµβουλίου Αττικής µε την οποία το 

έργο του θέµατος έχει συµπεριληφθεί στο Περιφερειακό Πρόγραµµα Επενδύσεων Περιφέρειας 
Αττικής ΚΑΕ 9775.08.001 του έτους 2012. 

10. Την από 21/08/2012 Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου Πόρου και της Περιφέρειας 
Αττικής για την εκτέλεση του έργου του θέµατος. 

11. Tην υπ’ αριθµ. 1025/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων της 
∆ιακήρυξης και των συνοδών τευχών αυτής και διεξαγωγή του διαγωνισµού την 18-6-2013. 

12. Το από 18-6-2013 πρακτικό και η υπ’ αριθµ. οικ. 24/21-06-2013 εισήγηση της Γνωµοδοτικής 
Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων Ανοικτών ∆ιαγωνισµών Περιφερειακής Ενότητας 
Νήσων, µε τα οποία εισηγείται την µαταίωση και επανάληψη του διαγωνισµού λόγω υποβολής 
µίας µόνο προσφοράς και της έλλειψης συγκριτικών στοιχείων που να επιβεβαιώνονται µε 
παραστατικά. 

13. Tην υπ’ αριθµ. 1292/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί µαταίωσης του 
διαγωνισµού που διεξήχθη την 18-6-2013 και επανάληψη του την 18-7-2013. 

14. Την από 18-7-13 διεξαγωγή του επαναληπτικού διαγωνισµού της παροχής υπηρεσιών: 
«Επείγουσες εργασίες και συντήρηση λειτουργίας αντλιοστασίων του αποχετευτικού 

δικτυού ∆ήµου Πόρου», συνολικού προϋπολογισµού 241.765,54€ (συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α.), και το από 18/7/2013 πρακτικό της Γνωµοδοτικής Επιτροπής  

Ε Π Ε Ι ∆ Η 

1. Σύµφωνα µε το 1ο πρακτικό της Γνωµοδοτικής Επιτροπής υποβλήθηκε εµπρόθεσµα ενώπιον 
της, µία (1) προσφορά, της Τεχνικής Εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ, και κατόπιν ελέγχου των 
δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προδιαγραφών δεν διαπιστώθηκε καµία 
εκκρεµότητα 

2. Σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. η, του Π.∆. 118/2007, στον επαναληπτικό διαγωνισµό και εφόσον 
υποβάλλεται πάλι µία µόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή µία 2 µόνο προσφορά και 
εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιµών είτε προηγούµενων διαγωνισµών είτε της 
αγοράς που να επιβεβαιώνονται µε παραστατικά ο επαναληπτικός διαγωνισµός ολοκληρώνεται 
µε διαπραγµάτευση της τιµής από την Οικονοµική Επιτροπή. 

3. Επί των πράξεων της Γνωµοδοτικής Επιτροπής δεν κατατέθηκε ένσταση. 
4. Η Γνωµοδοτική Επιτροπή µε την αρ. πρωτ. οικ. 32 - 25/7/2013 αναφορά της, εισηγείται την 
έγκριση του αποτελέσµατος του 1ου σταδίου, την έναρξη της διαδικασίας του 2ου σταδίου του 
διαγωνισµού και την ολοκλήρωση του διαγωνισµού µε διαπραγµάτευση τιµής, ως ορίζεται στο 
άρθρο 21 παρ. η, του Π.∆. 118/2007. 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 

Την έγκριση του αποτελέσµατος του 1ου σταδίου του από 18/07/2031 διεξαχθέντος επαναληπτικού 
διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών «Επείγουσες εργασίες και συντήρηση λειτουργίας 

αντλιοστασίων του αποχετευτικού δικτυού ∆ήµου Πόρου», (ως το από 18/7/2013 πρακτικό της 
Γνωµοδοτικής Επιτροπής), προϋπολογισµού 241.765,54€ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) και 
την έναρξη της διαδικασίας του 2ου σταδίου του διαγωνισµού µε την αποσφράγιση της οικονοµικής 
προσφοράς της Τεχνικής Εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ και την διαπραγµάτευση της τιµής από την 
Οικονοµική Επιτροπή, ως ορίζεται στο άρθρο 21 παρ. η, του Π.∆. 118/2007. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 
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Την έγκριση του αποτελέσµατος του 1ου σταδίου του από 18/07/2031 διεξαχθέντος επαναληπτικού 
διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών: «Επείγουσες εργασίες και συντήρηση λειτουργίας 
αντλιοστασίων του αποχετευτικού δικτυού ∆ήµου Πόρου», (ως το από 18/7/2013 πρακτικό της 
Γνωµοδοτικής Επιτροπής), προϋπολογισµού 241.765,54€ (διακοσίων σαράντα µία χιλιάδων 
επτακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
και την έναρξη της διαδικασίας του 2ου σταδίου του διαγωνισµού µε την αποσφράγιση της 
οικονοµικής προσφοράς της Τεχνικής Εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ και την διαπραγµάτευση της 
τιµής από την Οικονοµική Επιτροπή, σε επόµενη συνεδρίαση, ως ορίζεται στο άρθρο 21 παρ. η, 
του Π.∆. 118/2007. 
  
      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 

 

 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  

Στυλιανός Μαριδάκης 

Γεώργιος Καστρινάκης 

∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

Ιωάννης Αξαρλής  

Σπυρίδων Σπυρίδων 

Χαράλαµπος Καραθάνος 

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  

Νικόλαος Ανδρουλακάκης 
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