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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 1η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 32/2014 

 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 10/01/2014,  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 07/01/2014.  

 

Θέµα 33
o 

 

Αποδοχή του υπ αρίθµ 47 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των 
διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της ΠΕΑΑ αναφορικά µε την πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά υλικών συσκευασίας και υγειονοµικού εξοπλισµού 
προκειµένου να πραγµατοποιηθούν δειγµατοληψίες έτους 2013, από την ∆/νση Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.Α.Α.- προϋπολογιζόµενης δαπάνης 4.000€ συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ.. 
 
Παρόντες:  

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

• Στυλιανός Μαριδάκης  

• Βασίλειος Κόκκαλης  

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Άννα Μεθυµάκη  

• Ιωάννης Αξαρλής 

• Σπυρίδων Σπυρίδων 

• Χαράλαµπος Καραθάνος 
Το αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κ.: 

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

• Γεώργιος Καστρινάκης 

• Χρήστος Κουρούσης  

• Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα 
Τρουλάκη. 
 
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/ΦΕΚ87Α/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. 1εδαφ. γ και 6 παρ.7» 

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» 
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5. Τις διατάξεις του Π.∆.145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/α/27.12.2010 Οργανισµός Περιφέρειας 
Αττικής) και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/Β/04-11-2011) 

6. Την υπ’αριθµ 35130/739 (ΦΕΚ 1291/Β/11-08-2010) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών 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 µε αρ.πρωτ. οικ.12168/7-10-2013 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής Π.Ε.Α.Α.- Τµήµα Κτηνιατρικής, µε το οποίο αιτείται την αγορά υλικών 
συσκευασίας και υγειονοµικού εξοπλισµού. Σύµφωνα µε το ανωτέρω έγγραφο, το οποίο 
επισυνάπτεται, η εφαρµογή προγραµµάτων για την υλοποίηση δειγµατοληψιών αποτελεί 
ζήτηµα ∆ηµόσιας Υγείας υψίστης σηµασίας και απαίτηση της Κοινοτικής και Εθνικής 
Νοµοθεσίας και χρήζει επείγουσας έναρξης. 

8. Την υπ αρίθµ2159/2013  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης για την εν λόγω προµήθεια  

9. Την υπ αρίθµ  211293/30-10-2013(Α∆Α:ΒΛ147Λ7-Ξ2Γ)απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της 
∆/νσης Οικονοµικών της ΠΕΑΑ, η οποία καταχωρήθηκε µε α/α  336 αντίστοιχα στο βιβλίο 
εγκρίσεων και εντολών πληρωµής της Υ∆Ε στην τέως Νοµαρχία Ανατολικής Αττικής  

10. Την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ( Α∆Α: ΒΛ117Λ7-ΤΓ5) 
11 .Την υπ αρίθµ 2648/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  
12. Την υπ αρίθµ  2688/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
13. Το φάκελο µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που η εταιρεία ∆ηµήτριος Ν.    Τσόκανος Α.Β.Ε.Ε 

υπέβαλλε στην Υπηρεσία µας σε σφραγισµένο φάκελο 
14. Την υπ αρίθµ 2935/2013απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: ΒΛΓΦ7Λ7-ΡΒΦ) 
15. Το υπ αριθµ πρ 47 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών 

και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της ΠΕΑΑ, σύµφωνα µε το οποίο πρακτικό 
[ Κατά τη συνεδρίαση, η Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη των µελών της το µε αριθ. 
πρωτ. οικ. 251433/23-12-2013 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών της Π.Ε.Α.Α., το οποίο 
αναφέρεται στον έλεγχο του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Ν. ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΑΒΕΕ, που αποσφραγίστηκε κατά τη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
στις 20/12/2013.  
Από την ανωτέρω εταιρεία είχε ζητηθεί η κατάθεση των δικαιολογητικών του άρθρου 6§2 του 
Π.∆. 118/2007. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης,  διαπιστώθηκαν τα εξής: 

• Αντί του πιστοποιητικού αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης προς την εταιρεία, από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή 
ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει και επίσης, ότι δεν τελεί υπό 
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων, 
δικαιολογητικό το οποίο προβλέπεται από την περίπτωση (2) του εδ. γ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 6, έχει κατατεθεί σχετική ένορκη βεβαίωση του κ. ∆ηµητρίου Τσόκανου, στην οποία 
αναφέρεται ότι «η εταιρεία ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΑΒΕΕ δεν τελεί υπό εκκαθάριση ούτε 
έχει κινηθεί σε βάρος της διαδικασία κήρυξης ή αναγκαστικής εκκαθάρισης». Κατά δήλωση του κ. 
∆. Τσόκανου, από τον οποίο ζητήθηκαν τηλεφωνικά διευκρινίσεις επί του συγκεκριµένου 
δικαιολογητικού, η αντικατάστασή του οφείλεται στη µη χορήγησή του από τις οικείες αρχές. 
Σηµειώνεται ότι η αντικατάσταση των αναφερόµενων από το άρθρο 6 του Π.∆. 118/2007 
εγγράφων ή πιστοποιητικών από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του 
δικαιολογητικού είναι δυνατή α) «εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι 
δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις αναφερόµενες 
περιπτώσεις» του εν λόγω άρθρου και β) εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό µε 
προϋπολογισθείσα αξία ίση ή ανώτερη των προβλεποµένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του 
άρθρου 4 του Π.∆. 118/2007. Στην περίπτωση διαγωνισµού µε προϋπολογισθείσα αξία 
κατώτερη των προβλεποµένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.∆. 118/2007, τα 
αναφερόµενα έγγραφα ή πιστοποιητικά δύναται να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του 
προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας 
εγκατάστασης.  

• Επίσης, µεταξύ των δικαιολογητικών κατακύρωσης περιλαµβάνεται απόσπασµα ποινικού 
µητρώου του κ. ∆ηµητρίου Τσόκανου, χωρίς να προκύπτει από έγκυρο έγγραφο ότι είναι 
πρόεδρος και διευθύνοντας σύµβουλος της εταιρείας ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΑΒΕΕ. 
 
 Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η Επιτροπή γνωµοδοτεί οµόφωνα 

Όπως από το Τµήµα Προµηθειών ζητηθούν άµεσα εγγράφως από την εταιρεία ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. 
ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΑΒΕΕ:  
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α) βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι δεν είναι δυνατή η χορήγηση πιστοποιητικού από το οποίο να 
προκύπτει ότι η εν λόγω εταιρεία δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως 
εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει και επίσης ότι δεν 
τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νοµοθετηµάτων και  
β) καταστατικό της εταιρείας σε ισχύ, από το οποίο να προκύπτει ότι ο κ. ∆ηµήτριος Τσόκανος 
είναι πρόεδρος και διευθύνοντας σύµβουλος της εταιρείας,  
προκειµένου να γνωµοδοτήσει για την κατακύρωση ή µη της προµήθειας υλικών συσκευασίας 
και υγειονοµικού εξοπλισµού για την πραγµατοποίηση δειγµατοληψιών έτους 2013 από τη ∆/νση 
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.Α.Α. στην ανωτέρω αναφερόµενη εταιρεία. 

Εισηγείται 
Την αποδοχή του υπ αρίθµ 47 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των 
διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της ΠΕΑΑ και ως εκ τούτου όπως ζητηθούν 
άµεσα εγγράφως από την εταιρεία ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΑΒΕΕ:  
α) βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι δεν είναι δυνατή η χορήγηση πιστοποιητικού από το οποίο να 
προκύπτει ότι η εν λόγω εταιρεία δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως 
εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει και επίσης ότι δεν 
τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νοµοθετηµάτων και  
β) καταστατικό της εταιρείας σε ισχύ, από το οποίο να προκύπτει ότι ο κ. ∆ηµήτριος Τσόκανος 
είναι πρόεδρος και διευθύνοντας σύµβουλος της εταιρείας,  
προκειµένου να γνωµοδοτήσει για την κατακύρωση ή µη της προµήθειας υλικών συσκευασίας 
και υγειονοµικού εξοπλισµού για την πραγµατοποίηση δειγµατοληψιών έτους 2013 από τη ∆/νση 
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.Α.Α. στην ανωτέρω εταιρεία , σύµφωνα µε όσα 
ανωτέρω εκτέθηκαν. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 

Την αποδοχή του υπ αριθ. 47 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των 
διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της Π.Ε.Α.Α. και ως εκ τούτου όπως 
ζητηθούν άµεσα εγγράφως από την εταιρεία: ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΑΒΕΕ, τα παρακάτω:  

α) βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι δεν είναι δυνατή η χορήγηση πιστοποιητικού από το οποίο να 
προκύπτει ότι η εν λόγω εταιρεία δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως 
εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει και επίσης ότι δεν 
τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νοµοθετηµάτων και  

β) καταστατικό της εταιρείας σε ισχύ, από το οποίο να προκύπτει ότι ο κ. ∆ηµήτριος Τσόκανος είναι 
πρόεδρος και διευθύνοντας σύµβουλος της εταιρείας,  
προκειµένου να γνωµοδοτήσει για την κατακύρωση ή µη της προµήθειας υλικών συσκευασίας 
και υγειονοµικού εξοπλισµού για την πραγµατοποίηση δειγµατοληψιών έτους 2013 από τη ∆/νση 
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.Α.Α. στην ανωτέρω εταιρεία. 

   

 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 

 

 

 

 

 

 

 

   Λιλίκα Βασιλάκου                        Άννα Τρουλάκη 

Τα Μέλη  

Στυλιανός Μαριδάκης  

Βασίλειος Κόκκαλης 

∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

Άννα Μεθυµάκη  

Ιωάννης Αξαρλής 

Σπυρίδων Σπυρίδων 

Χαράλαµπος Καραθάνος 

Ιάκωβος Προµπονάς 
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