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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 65η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 2782/2013 

 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 06/12/2013,  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 03/12/2013.  

 

Θέµα 23
o  

 

Αποσφράγιση συµπληρωµατικών δικαιολογητικών κατακύρωσης στα πλαίσια του Πρόχειρου 
Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού(διακήρυξη 11/2013), για τη συντήρηση και φύτευση της Λεωφ. 
Μαραθώνος αρµοδιότητας της Π.Ε.Α.Α. & διαβίβασή τους στην επιτροπή αξιολόγησης των 
αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της Π.Ε.Α.Α., για έλεγχο 
αυτών. 
 
Παρόντες:  

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

• Στυλιανός Μαριδάκης  

• Βασίλειος Κόκκαλης  

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Άννα Μεθυµάκη  

• Ιωάννης Αξαρλής 
Το αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. : 

• Ιάκωβος Προµπονάς 
Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Γεώργιος Καστρινάκης  

• Σπυρίδων Σπυρίδων 

• Χαράλαµπος Καραθάνος  

• 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 στον κ. 
∆ερµιτζάκη, 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 ∆ιοίκησης – 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.   
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2. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµόσιου τοµέα και ρύθµιση συναφών 
θεµάτων» 

3. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 «Περί ∆ηµόσιου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους» 

4. Τις διατάξεις του Π.∆..118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» 
5. Τις διατάξεις του Π.∆.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 ∆/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. Τις προσφορές που κατατέθηκαν στις 9-10-2013 ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης των 
αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της Π.Ε.Α.Α. 

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

14. Το υπ΄αριθµ. 32/2013 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των 
διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της Π.Ε.Α.Α. 

15. Την υπ΄αριθµ. 2242/18-10-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής, περί έγκρισης του υπ΄αριθµ. 32/2013 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των 
αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της Π.Ε.Α.Α. 

16. Το υπ΄αριθµ. οικ. 204564/21-10-2013 έγγραφό µας προς τους συµµετέχοντες στον εν 
λόγω διαγωνισµό, µε το οποίο ενηµερώθηκαν αναλυτικά, ότι η Οικονοµική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Αττικής κατά την 55η Συνεδρίαση που έλαβε χώρα στις 18-10-2013, ενέκρινε 
το υπ΄αριθµ. 32/2013 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των 
διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της Π.Ε.Α.Α. 

17. Το ότι στις 23-10-2013 παρήλθε η προθεσµία των τριών(3) εργασίµων ηµερών για τυχόν 
άσκηση ∆ιοικητικών Προσφυγών, σύµφωνα µε το άρθρο 7 της 11/2013 ∆ιακήρυξης της 
Π.Ε.Α.Α. 

18. Την από 23-10-2013 επιστολή του συµµετέχοντα στον εν λόγω διαγωνισµό Σατολιά 
∆ηµητρίου, µε την οποία µας ενηµέρωσε ότι λόγω επαγγελµατικών του υποχρεώσεων 
καθίσταται αδύνατη η παραλαβή, τροποποίηση και επανακατάθεση της εγγυητικής του 
επιστολής εντός του απαιτούµενου χρόνου και ως εκ τούτου να προχωρήσουµε στη 
διαδικασία ανοίγµατος των οικονοµικών προσφορών χωρίς τη δική του συµµετοχή. 

19. Το υπ΄αριθµ. 206750/23-10-2013 έγγραφό µας προς τους συµµετέχοντες στον 
διαγωνισµό των οποίων τελικώς έγιναν δεκτά τα δικαιολογητικά συµµετοχής και η Τεχνική 
Προσφορά, µε το οποίο ενηµερώθηκαν για την αποσφράγιση των οικονοµικών τους 
προσφορών.  

20. Την υπ΄αριθµ. 2309/25-10-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής, περί αποσφράγισης των εν λόγω οικονοµικών προσφορών και διαβίβασής τους 
στην επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών 
διαπραγµάτευσης της Π.Ε.Α.Α. 

21. Το υπ΄αριθµ. 34/29-10-2013 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσµάτων 
των διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της Π.Ε.Α.Α., σύµφωνα µε το 
οποίο η ανωτέρω επιτροπή γνωµοδότησε οµόφωνα υπέρ της ανάδειξης ως Μειοδότη της 
Αλαφογιάννη Αικατερίνης, η οποία πρόσφερε τη χαµηλότερη τιµή συνολικά. 

22. Την υπ΄αριθµ. 2378/1-11-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής, µε το οποίο ενέκρινε το ανωτέρω πρακτικό. 
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23. Το υπ΄αριθµ. οικ.214862/4-11-2013 έγγραφό µας προς τους συµµετέχοντες στον εν λόγω 
διαγωνισµό, µε το οποίο ενηµερώθηκαν σχετικά µε την ανάδειξη Μειοδότη.   

24. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καµία ένσταση στην Υπηρεσία µας εντός της 
προβλεπόµενης προθεσµίας. 

25. Το οικ.217516 / 7-11-2013 έγγραφό µας προς την Αλαφογιάννη Αικατερίνη, προκειµένου 
να προσκοµίσει στην Υπηρεσία µας τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

26. Tο φάκελλο µε τα σχετικά δικαιολογητικά κατακύρωσης που κατατέθηκε εµπρόθεσµα στην 
Υπηρεσία µας(αριθµ. πρωτ.: 228893/21-11-2013).  

27. Την υπ΄αριθµ. 2645/22-11-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής, περί αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης στα πλαίσια του 
Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού(διακήρυξη 11/2013), για τη συντήρηση και φύτευση 
της Λεωφ. Μαραθώνος. 

28. Το υπ΄αριθµ. 37/2013 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 26-11-2013 
γνωµοδότησε: 

«[Κατά τη συνεδρίαση, η Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη των µελών της το αριθ. πρωτ. 
οικ. 230868/25-11-2013 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών της Π.Ε.Α.Α., το οποίο αναφέρεται 
στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης της ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ. 
Ο φάκελος των δικαιολογητικών κατακύρωσης  αποσφραγίστηκε κατά την συνεδρίαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής στις 22/11/2013.  
Κατά την εξέταση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, διαπιστώθηκε η ορθότητα και 
πληρότητα των δικαιολογητικών κατακύρωσης που ζητούνται από το υπ’αριθ. πρωτ. οικ. 
217516/7-11-2013 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών ∆/νσης Οικονοµικών Π.Ε. Ανατ. Αττικής, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆.118/2007 (άρθρα 6 παράγραφος 2 και 8α). Ωστόσο, επειδή 
στη σηµείωση 2 σελ. 15 της διακήρυξης αναφέρεται ότι για την τεκµηρίωση της ασφαλιστικής 
ενηµερότητας του συµµετέχοντος (έχουν κατατεθεί µεταξύ των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενηµερότητας του ΙΚΑ και του Ε.Τ.Α.Α.) θα πρέπει να υποβληθούν: α) 
θεωρηµένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα ή τυχόν ισοδύναµα έγγραφα, β) Υπεύθυνη 
δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνονται όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίου 
υπάρχει η υποχρέωση της επιχείρησης καταβολής από την πλευρά της ασφαλιστικών εισφορών  
για τους απασχολούµενούς τους, γ) τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενηµερότητας της 
επιχείρησης από όλους τους ασφαλιστικούς φορείς που δηλώνονται στην προαναφερόµενη 
υπεύθυνη δήλωση, η Επιτροπή κρίνει σκόπιµη την συµπληρωµατική κατάθεση των ανωτέρω 
εγγράφων. Για το λόγο αυτό, γνωµοδοτεί οµόφωνα, όπως από το Τµήµα Προµηθειών 
ζητηθούν άµεσα εγγράφως από την κα Αικατερίνη Αλαφογιάννη τα παραπάνω δικαιολογητικά, 
προκειµένου να γνωµοδοτήσει για την κατακύρωση ή µη  του έργου της συντήρησης και 
φύτευσης της Λεωφ. Μαραθώνος αρµοδιότητας της Π.Ε.Α.Α. στην ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.» 

29. Την υπ΄αριθµ. 2676/29-11-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, 
περί έγκρισης του υπ΄αριθµ. 37/2013 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των 
αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της Π.Ε.Α.Α. 

30. Το υπ΄αριθµ. 232605/2-12-2013 έγγραφό µας προς την Αλαφογιάννη Αικατερίνη, προκειµένου 
να προσκοµίσει στην Υπηρεσία µας τα εν λόγω συµπληρωµατικά δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

31. Το φάκελλο µε τα συµπληρωµατικά δικαιολογητικά κατακύρωσης που κατατέθηκε στην 
Υπηρεσία µας(αριθµ. πρωτ.: 237943/3-12-2013). 

                                                              Εισηγείται 
  Την αποσφράγιση συµπληρωµατικών δικαιολογητικών κατακύρωσης στα πλαίσια του Πρόχειρου 
Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού(διακήρυξη 11/2013), για τη συντήρηση και φύτευση της Λεωφ. 
Μαραθώνος αρµοδιότητας της Π.Ε.Α.Α. & διαβίβασή τους στην επιτροπή αξιολόγησης των 
αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της Π.Ε.Α.Α., για έλεγχο 
αυτών, σύµφωνα µε όσα ανωτέρω εκτέθηκαν.- 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 

Α)  Προβαίνει στην  αποσφράγιση των συµπληρωµατικών δικαιολογητικών κατακύρωσης της κα. 
Αλαφογιάννη Αικατερίνη τα οποία κατατέθηκαν στο πλαίσιο του Πρόχειρου Μειοδοτικού 
∆ιαγωνισµού (διακήρυξη 11/2013), για τη συντήρηση και φύτευση της Λεωφ. Μαραθώνος 
αρµοδιότητας της Π.Ε.Α.Α.  
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Β) Τη διαβίβασή τους στην επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και των 
διαδικασιών διαπραγµάτευσης της Π.Ε.Α.Α. 

 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 

 

 

 

 

 

   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα 

Τα Μέλη  

Στυλιανός Μαριδάκης  

Βασίλειος Κόκκαλης  

∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

Άννα Μεθυµάκη  

Ιωάννης Αξαρλής  

Ιάκωβος Προµπονάς 
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