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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 41η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 1640/2013 
 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 30/7/2013,  ημέρα TΡΙΤΗ και ώρα 12:00μ.μ. ,  στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από 
πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 29/7/2013.  

 
Θέμα 4o 

Λήψη απόφασης για αποσφράγιση των οικονομικών προφορών του πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών αποψίλωσης και καθαρισμού της βλάστησης και εύφλεκτης 
ύλης (ξερά χόρτα, κλαδιά, σκουπίδια, ξένα αντικείμενα κ.α.) από νησίδες, πρανή και ερείσματα 
εκατέρωθεν οδικών αξόνων του Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας ΔΕΣΕ, Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
(Π.Ε. Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και Δυτικού Τομέα Αθηνών), καθώς και σε πάρκα και άλση 
αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού 46.424,46€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
Παρόντες:  

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

 Στυλιανός Μαριδάκης 

 Άννα Μεθυμάκη 

 Ιωάννης Αξαρλής 

 Χαράλαμπος Καραθάνος  

 Χρήστος Κουρούσης  
Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

 Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  

 Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 

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

 Βασίλειος Κόκκαλης 

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Σπυρίδων Σπυρίδων 

 Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη 
Άννα. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Καπράνας εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – 
όχι στο Μνημόνιο». 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/ΦΕΚ 87Α/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
καθώς και τις όμοιες του Ν. 4071/2012. 

2. Το Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων».  

3. Τον Ν.2362/95 « Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους»  
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4. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/α/27.12.2010 Οργανισμός Περιφέρειας 

Αττικής), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44403/20-10-2011 Απόφαση (ΦΕΚ 2494/Β/04-
11-2011) και ισχύει 

6. Τα υπ’ αριθμ. Φ. 011/65010/10-4-2013, Φ.011/73541/24-4-2013, Φ.011/95935/16-5-2013 και 
Φ.011/104798/20-6-2013 έγγραφα της αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας με τα 
οποία αιτείται την ανάθεση των υπόψη εργασιών  

7. Την υπ’ αριθμ. 931/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί Έγκρισης δαπάνης και 
διάθεσης πίστωσης ύψους 56.172,26€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την ανάθεση εργασιών 
αποψίλωσης οδικού δικτύου ευθύνης ΔΚΕΣΟ, ΔΕΣΕ και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και 
των περιοχών ευθύνης της Διεύθυνσης Πάρκων και Αλσών της Περιφέρειας Αττικής, με τη 
διαδικασία του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού» 

8. Το υπ’ αριθμ. 3088/18-4-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Κατασκευής Έργων Συντήρησης 
Οδοποιίας (ΔΚΕΣΟ), σύμφωνα με το οποίο οι εργασίες αποψίλωσης οδικού δικτύου ευθύνης 
ΔΚΕΣΟ αποτελούν μέρος δημοπρατούμενου έργου συντήρησης πρασίνου ΣΠ1/12, το οποίο 
βρίσκεται στο στάδιο του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.  

9. Το γεγονός ότι οι εν λόγω περιοχές πρέπει να εξαιρεθούν από τον διαγωνισμό που ετοιμάζει η 
Υπηρεσία μας κατόπιν των ως άνω σχετικών αιτημάτων της αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής 
Προστασίας, καθώς αποτελούν μέρος τεχνικού έργου και έχει ήδη ανατεθεί η εκτέλεσή τους.     

10. Το υπ’ αριθμ. Φ.011/95935/16-5-2013 έγγραφο της αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής 
Προστασίας, με το οποίο ζητά όπως συμπεριληφθούν επιπλέον, άμεσα αναγκαίες εργασίες 
πρασίνου σε πάρκα και άλση αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής, ποσού 15.910,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε αντικατάσταση ισόποσης μελέτης της ΔΚΕΣΟ.   

11. Την υπ’ αριθμ. 1006/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία τροποποιήθηκε η 
ως άνω 931/2013 απόφαση 

12. Την υπ΄ αριθ.πρωτ. 99101/21-5-2013 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΒΕΧΒ7Λ7-
ΚΥΦ). 

13. Την υπ’ αριθμ. 1408/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με 
την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Προκήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού του 
θέματος 

14. Το γεγονός ότι ο διαγωνισμός διενεργήθηκε στις 29/7/2013 στον οποίο κατέθεσαν προσφορές οι 
εταιρείες:  

 ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ 

 ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ  

 ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
15. Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 41/2013 Πρακτικό της η Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης 

Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης των 
Διευθύνσεων Οικονομικών των Π.Ε. Κεντρικού, Νότιου, Βόρειου και Δυτικού Τομέα και της 
Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 
τεχνικών προφορών διαπίστωσε τα ακόλουθα:  

 ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ 
Είναι ατομική επιχείρηση και δεν έχει στα δικαιολογητικά αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας 
(ούτε σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, ούτε σε απλή φωτοτυπία) όπως ζητείται στο Παράρτημα 
Α΄, εδάφιο Α, §1 της διακήρυξης. 

 ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 Δεν παρουσιάστηκαν προβλήματα κατά τον έλεγχο της προσφοράς. 

 ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ 
 Ο φάκελος προσφοράς δεν αναγράφει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς και 

τον ακριβή τίτλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, όπως αναφέρεται στη διακήρυξη 
του διαγωνισμού (Παράρτημα Α΄, Γενικοί όροι διενέργειας διαγωνισμού, §γ, §β). 

 Δεν υπάρχει αντίγραφο της προσφοράς όπως αναφέρεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού 
(Παράρτημα Α΄, Γενικοί όροι διενέργειας διαγωνισμού). 

 Να σημειωθεί επίσης ότι παρουσιάζει τη μικρότερη εμπειρία σε σχέση με τους άλλους 
υποψήφιους αναδόχους. 

 ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
 Δεν υπάρχει αντίγραφο της προσφοράς όπως αναφέρεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού 

(Παράρτημα Α΄, Γενικοί όροι διενέργειας διαγωνισμού). 
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Κατόπιν των ανωτέρω η ως άνω Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα α) την απόρριψη της 
προσφοράς της ατομικής επιχείρησης ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ για τους λόγους που αναφέρθηκαν 
ανωτέρω και β) την αποδοχή των προσφορών των ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΙΟΛΙΟΣ 
ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ και ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ. 

Η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή 
1. α) την αποδοχή των προσφορών των: 
ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ και ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, 
καθώς αυτά που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο των προσφορών τους δεν συνιστούν λόγους 
απόρριψης των προσφορών,  
β) την αποσφράγιση, σε επόμενη συνεδρίαση, των οικονομικών τους προσφορών και την 
κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον μειοδότη 
 
2. την απόρριψη της προσφοράς της ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑΣ για τους λόγους που 

αναφέρονται στο υπ’ αριθμ. 41/2013 Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Πρόχειρων Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης των Διευθύνσεων Οικονομικών 
των Π.Ε. Κεντρικού, Νότιου, Βόρειου και Δυτικού Τομέα και της Διεύθυνσης Οικονομικών της 
Περιφέρειας Αττικής. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
1. α) την αποδοχή των προσφορών του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση 

εργασιών αποψίλωσης και καθαρισμού της βλάστησης και εύφλεκτης ύλης (ξερά χόρτα, 
κλαδιά, σκουπίδια, ξένα αντικείμενα κ.α.) από νησίδες, πρανή και ερείσματα εκατέρωθεν 
οδικών αξόνων του Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας ΔΕΣΕ, Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (Π.Ε. 
Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και Δυτικού Τομέα Αθηνών), καθώς και σε πάρκα και άλση 
αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού 46.424,46€ (σαράντα έξι χιλιάδων 
τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και σαράντα έξι λεπτών) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, των: 

ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ και ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, 
καθώς αυτά που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο των προσφορών τους δεν συνιστούν 
λόγους απόρριψης των προσφορών,  

β) την αποσφράγιση, σε επόμενη συνεδρίαση, των οικονομικών τους προσφορών και την 
κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον μειοδότη 
 

2. την απόρριψη της προσφοράς της ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑΣ για τους λόγους που αναφέρονται στο υπ’ 
αριθμ. 41/2013 Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Πρόχειρων Διαγωνισμών 
και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης των Διευθύνσεων Οικονομικών των Π.Ε. Κεντρικού, 
Νότιου, Βόρειου και Δυτικού Τομέα και της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής. 

 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Άννα Τρουλάκη  

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
Άννα Μεθυμάκη 
Ιωάννης Αξαρλής 
Χαράλαμπος Καραθάνος  
Χρήστος Κουρούσης  
Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  
Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 
Θάλεια Καραΐνδρου 
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