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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 55η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 2242/2013 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 18/10/2013,  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 15/10/2013.  

 
Θέμα 28o 

Λήψη απόφασης περί αποδοχής του υπ΄αριθμ. 32/2013 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. στα πλαίσια 
του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού(διακήρυξη 11/2013), για τη συντήρηση και φύτευση της 
Λεωφ. Μαραθώνος αρμοδιότητας της Π.Ε.Α.Α. 
 
Παρόντες:  

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

 Στυλιανός Μαριδάκης 

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Ιωάννης Αξαρλής 

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

 Ιωάννα Πανταλάκη - Ανδριανοπούλου 

 Ιάκωβος Προμπονάς 

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

 Βασίλειος Κόκκαλης 

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Άννα Μεθυμάκη 

 Σπυρίδων Σπυρίδων 

 Χρήστος Κουρούσης  

 Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Καπράνας εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – 
όχι στο Μνημόνιο». 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στo κ. 
Δερμιτζάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:  
 
Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87τ.Α/07-06-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης και τις όμοιες του Ν. 
4071/2012 για τις «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση- Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ειδικότερα τα άρθρα 5 παρ 
1 εδ.  γ  και 6 παρ.7.   

ΑΔΑ: ΒΛΛ37Λ7-3ΕΧ



 - 2 - 

2. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρύθμιση συναφών 
θεμάτων» 

3. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 «Περί Δημόσιου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους» 
4. Τις διατάξεις του Π.Δ..118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 
5. Τις διατάξεις του Π.Δ.145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας 

Αττικής» και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/τ.Β/04-11-2011) 
6. Την υπ’αρίθμ 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291/τ.Β/11-

08-2010)  περί «αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ 1 του Ν. 2362/95 για τη 
σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προιόντων, παροχή υπηρεσιών ή 
εκτέλεση έργων» 

7. Το υπ’ αριθμ. Τ.Ε. 76416/2260/18-04-2013  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε.Α.Α. 

8. Την υπ’ αριθμ. 234/2013 απόφαση της 28ης Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
για την έγκριση σκοπιμότητας προμήθειας συντήρησης και φύτευσης της Λ. Μαραθώνος. 

9. Tην υπ΄αριθμ. 1670/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, 
περί έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 73.800,00€, για τη διενέργεια πρόχειρου 
μειοδοτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση και φύτευση της Λεωφ. Μαραθώνος αρμοδιότητας 
της Π.Ε.Α.Α. 

10. Την υπ΄αριθμ. 167599/29-8-2013 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της σχετικής δαπάνης. 
11. Την υπ΄αριθμ. 2018/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, 

περί έγκρισης των όρων του ανωτέρω πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού(διακήρυξη 
11/2013). 

12. Το από 9-10-2013 πρακτικό αποσφράγισης της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 
των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. 

13. Το υπ΄αριθμ. 32/2013 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των 
διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α., σύμφωνα με το οποίο η 
ανωτέρω επιτροπή, σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 15-10-2013 γνωμοδότησε: 

 
  

[Κατά τη συνεδρίαση ελέγχθηκαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι τεχνικές προσφορές των: 
1. ΤΑΤΣΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ  
2. ΚΟΥΤΜΟΙΡΙΔΗ Γ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ   
3. ΓΕΝΝΑΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ   
4. ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑΣ 
5. ANTIPOLLUTION A.N.E 
6. ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
7. ΚΑΡΑΛΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ 
8. ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
9. ΜΠΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
10. ΣΑΤΟΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
 

που κατατέθηκαν στα πλαίσια του εν θέματι διαγωνισμού και αποσφραγίσθηκαν από την Επιτροπή 
Αξιολόγησης στις 9/10/2013.  

Κατά τον έλεγχο των προσφορών των παραπάνω εταιρειών διαπιστώθηκαν τα εξής: 

 Τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά των: ΤΑΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΟΥΤΜΟΙΡΙΔΗ 
Γ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΓΕΝΝΑΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ, ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑΣ, ANTIPOLLUTION Α.Ν.Ε. και 
ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ήταν πλήρη και σε συμφωνία με την αριθμ. 11/2013 Διακήρυξη.  

 Στην προσφορά της ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δεν συμπεριλαμβάνεται αντίγραφο 
της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Η παραπάνω έλλειψη δεν θεωρείται λόγος αποκλεισμού, καθώς 
σύμφωνα με το άρθρο 4 της διακήρυξης «κάθε προσφορά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται 
υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συμμετοχής», συνεπώς η εγγυητική συμμετοχής δεν αποτελεί 
μέρος της προσφοράς, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 1 θα πρέπει να υποβάλλεται σε δυο αντίγραφα. 
Επίσης η έλλειψη αυτή δεν κατονομάζεται από τη διακήρυξη ως λόγος αποκλεισμού.   

 Στην εγγυητική επιστολή που συνοδεύει την προσφορά του ΣΑΤΟΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ δεν αναφέρεται το 
πλήρες όνομα της Υπηρεσίας προς την οποία απευθύνεται (Δεν αναφέρεται προς Περιφερειακή Ενότητα 
Ανατολικής Αττικής). Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Παραρτήματος Β΄ της διακήρυξης, «τυχόν 
ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ των 
υστέρων εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση των συμμετεχόντων από την 
Υπηρεσία». Επειδή η υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται δεν συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των 
αναγκαίων στοιχείων της εγγύησης συμμετοχής, στο Τμήμα Προμηθειών γνωστοποιήθηκε η ανωτέρω 
έλλειψη με σκοπό την σχετική έγγραφη ειδοποίηση της ανωτέρω αναφερόμενης εταιρείας.  
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 Στην προσφορά του ΚΑΡΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, στην υπεύθυνη δήλωση που αναφέρεται στο τμήμα 
2.1(α)ii) του Παραρτήματος Β΄ της διακήρυξης ως μέρος των δικαιολογητικών συμμετοχής, την οποία οι 
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού, δεν αναφέρεται αν 
ο ανωτέρω θα εξακολουθήσει να είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο μέχρι την κατακύρωση του 
διαγωνισμού. Ωστόσο, κατά την κρίση της επιτροπής το παραπάνω δεν θεωρείται λόγος αποκλεισμού 
του ενδιαφερόμενου.  

 Η προσφορά της εταιρείας ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δεν έχει υποβληθεί εις διπλούν, όπως 
προβλέπεται από το άρθρο 1 του Παραρτήματος Β΄ της διακήρυξης 11/2013. Συγκεκριμένα, δεν 
συμπεριλαμβάνεται αντίγραφο των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς.  

Επίσης, η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό λήγει στις 31/12/2013, ενώ σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο άρθρο 4 του Παραρτήματος Β΄ της διακήρυξης, αλλά και στο Παράρτημα Δ΄ (σελ. 30), «η εγγύηση 
πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η 
διακήρυξη». Όπως προβλέπεται από τη διακήρυξη, «οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 
διαγωνιζόμενους για 120 ημέρες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού», συνεπώς η 
εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί 150 ημέρες από την επομένη της ημέρας 
διενέργειας του διαγωνισμού, πράγμα το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ισχύει.  

        Σύμφωνα με τα παραπάνω η επιτροπή, γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία, όπως:  

 Οι ΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΥΤΜΟΙΡΙΔΗΣ Γ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ, ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΣΙΔΕΡΗ 
ΜΑΡΙΑ, ANTIPOLLUTION Α.Ν.Ε., ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.,  ΚΑΡΑΛΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο του 
διαγωνισμού.  

 Η προσφορά της εταιρείας ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. απορριφθεί. 

 Η προσφορά του ΣΑΤΟΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ μπορεί να γίνει αποδεκτή κατόπιν συμπλήρωσης της 
εγγυητικής επιστολής ως προς την υπηρεσία, στην οποία απευθύνεται.   

 
Για το λόγο αυτό, το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών μπορεί να πραγματοποιηθεί πέντε (5) 

ημέρες μετά την έγγραφη ειδοποίηση του ΣΑΤΟΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για τη συμπλήρωση της εγγυητικής του 
επιστολής.  

Το μέλος της Επιτροπής Ρέλιας Κων/νος, ενώ παρευρέθη στη συνεδρίαση της Επιτροπής, δεν 
συμμετείχε στον έλεγχο των προσφορών, δεδομένου ότι εκκρεμεί ερώτημα της Επιτροπής προς την 
Νομική Υπηρεσία περί νομιμοποίησης  του έργου και των αρμοδιοτήτων της εν λόγω Επιτροπής.]  

 
                                                              εισηγείται 

Την αποδοχή του υπ΄αριθμ. 32/2013 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 
των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α., προκειμένου: α) οι 
συμμετέχοντες ΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΥΤΜΟΙΡΙΔΗΣ Γ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ, ΓΕΝΝΑΤΟΣ 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ, ANTIPOLLUTION Α.Ν.Ε., ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε.,  ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ να προχωρήσουν στο 
επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, β) η προσφορά της εταιρείας ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. να 
απορριφθεί & γ) η προσφορά του ΣΑΤΟΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ να γίνει αποδεκτή κατόπιν συμπλήρωσης 
της εγγυητικής επιστολής ως προς την υπηρεσία, στην οποία απευθύνεται. Για το λόγο αυτό το 
άνοιγμα των οικονομικών προσφορών να πραγματοποιηθεί πέντε(5) ημέρες μετά την έγγραφη 
ειδοποίηση του ΣΑΤΟΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για τη συμπλήρωση της εγγυητικής του επιστολής, 
σύμφωνα με όσα ανωτέρω εκτέθηκαν. 

 
 

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

 
 

Την αποδοχή του υπ΄αριθμ. 32/2013 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 
των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. στα πλαίσια του πρόχειρου 
μειοδοτικού διαγωνισμού (διακήρυξη 11/2013), για τη συντήρηση και φύτευση της Λεωφ. 
Μαραθώνος αρμοδιότητας της Π.Ε.Α.Α., προκειμένου: α) οι συμμετέχοντες ΤΑΤΣΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΥΤΜΟΙΡΙΔΗΣ Γ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ, ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ, 
ANTIPOLLUTION Α.Ν.Ε., ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.,  ΚΑΡΑΛΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο του 
διαγωνισμού, β) η προσφορά της εταιρείας ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. να απορριφθεί και γ) η 
προσφορά του ΣΑΤΟΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ να γίνει αποδεκτή κατόπιν συμπλήρωσης της εγγυητικής 
επιστολής ως προς την υπηρεσία, στην οποία απευθύνεται. Για το λόγο αυτό το άνοιγμα των 
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οικονομικών προσφορών να πραγματοποιηθεί πέντε (5) ημέρες μετά την έγγραφη ειδοποίηση στο 
ΣΑΤΟΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ για τη συμπλήρωση της εγγυητικής του επιστολής, σύμφωνα με όσα 
ανωτέρω εκτέθηκαν. 
 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Ιωάννης Αξαρλής 
Χαράλαμπος Καραθάνος 
Ιωάννα Πανταλάκη - Ανδριανοπούλου 
Ιάκωβος Προμπονάς 
Θάλεια Καραΐνδρου 

 

ΑΔΑ: ΒΛΛ37Λ7-3ΕΧ


