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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 3

η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 129/2014 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 17/1/2014,  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 14/1/2014.  

 
Θέμα 62o  

Έγκριση πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Πρόχειρων 
Διαγωνισμών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής αναφορικά με τον Πρόχειρο Διαγωνισμό 
για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών συσκευασίας υγειονομικού υλικού και απαιτούμενου 
εξοπλισμού για την εφαρμογή προγραμμάτων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής και την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. Δυτικής Αττικής,   Προϋπολογισμού 7.100,00€ πλέον ΦΠΑ (αρ. 
διακήρυξης οικ. 246349/12-12-2013) για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και τεχνικών 
προσφορών, σύμφωνα με το οποίο ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος και έγκριση 
επαναπροκήρυξής του. 
 
Παρόντες:  

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

 Στυλιανός Μαριδάκης  

 Βασίλειος Κόκκαλης  

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Άννα Μεθυμάκη  

 Ιωάννης Αξαρλής 

 Ελένη Ζαφειρίου 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Σπυρίδων Σπυρίδων 

 Χρήστος Κουρούσης  

 Χαράλαμπος Καραθάνος 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Ντόβα 
Μαρία. 

 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, δίνει το λόγο στον κ. 
Μακρή, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95), άρθρο 84 «Περί Δημόσιου, Λογιστικού 
ελέγχου και Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

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

3. Το Ν. 3852/07-06-2010 που αφορά στην «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 
4071/11-04-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150A/10-07-
2007). 

ΑΔΑ: ΒΙΨ97Λ7-Φ4Ι



 - 2 - 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 σχετικά με την Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005. 

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.  145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/27-12-2010) – Οργανισμός της 
Περιφέρειας όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.162/2011 απόφαση του Π. Συμβουλίου 
της Περιφέρειας Αττικής και δημοσιεύθηκε στο με αρ. φύλλου 2494/4-11-2011 της 
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 

7. Το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α/09-05-2013) άρθρο πρώτο παρ. 2 «Προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/07 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές» 

8. Την υπ’ αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-08-2010) «Περί αύξησης των 
χρηματικών ποσών του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν 
προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 

9. Το Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου 
κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» 

10. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 

11. Την υπ΄αρ. 100/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί «Έγκρισης 
σκοπιμότητας για όλες τις δαπάνες προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών έτους 2013, όπως 
αυτές έχουν προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής ανά Περιφερειακή 
Ενότητα και έχουν επιμερισθεί ανά ΚΑΕ 

12. Την υπ΄αρ. 2175/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΗ7Λ7-Θ3Ο) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 
την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ποσού 7.100,00€ πλέον ΦΠΑ για 
την προμήθεια αναλώσιμων υλικών συσκευασίας υγειονομικού υλικού και απαιτούμενου 
εξοπλισμού για την εφαρμογή προγραμμάτων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής και την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και 
Περιβαλλοντικής Υγεινής της Π.Ε. Δυτικής Αττική. 

13. Την υπ΄αρ. οικ.205094/21-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΜ7Λ7-ΠΩΠ) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης με την οποία δεσμεύτηκε το ποσό των 6.150,00€ στον ΚΑΕ 1211 και  η 
οποία καταχωρήθηκε με α/α 302 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της ΥΔΕ, την υπ’ αρ. 
οικ. 205098/21-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΜ7Λ7-ΓΒΒ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με 
την οποία δεσμεύτηκε το ποσό των 2.460,00€ στον ΚΑΕ  1643 του Προϋπολογισμού οικ. 
Έτους 2013 και η οποία καταχωρήθηκε με α/α 297 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της 
ΥΔΕ και την υπ’ αρ. οικ. 205102/21-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΜ7Λ7-ΛΕ5) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης με την οποία δεσμεύτηκε το ποσό των 123,00€ στον ΚΑΕ 1699 του ΕΦ 
06072 και η οποία καταχωρήθηκε με α/α 303 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της ΥΔΕ. 

14. Την υπ’ αρ. οικ. 246349/12-12-2013 Διακήρυξή μας η οποία αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με 
ΑΔΑ: ΒΛΓ67Λ7-ΞΞΑ, στο site της Περιφέρειας (www.patt.gov.gr) και στο Κεντρικό κτήριο της  
ΠΕΔΑ.  

15. Το υπ’ αρ. 04/08-01-2014 Πρακτικό της τριμελούς γνωμοδοτικής Επιτροπής Πρόχειρων 
Διαγωνισμών της ΠΕΔΑ το οποίο αναφέρει τα εξής: 

 
«Στην Ελευσίνα σήμερα την 8η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα 
Συμβουλίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, συνήλθε σε συνεδρίαση η Τριμελής 
Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών και Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Δ.Α., αποτελούμενη από τους: 
1. Μαρκούλη  Νικολέττα, ως πρόεδρος 
2. Πριτσιανάκη Μαρία, ως τακτικό μέλος και  
3. Αναστάσιος Χαχλάκης, ως  τακτικό μέλος 
Στην παρούσα συνεδρίαση χρέη γραμματέα εκτέλεσε η Κιοστεράκη Γεωργία, μόνιμη υπάλληλος 
της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. 
Θέμα της συνεδρίασης ήταν η αξιολόγηση των προσφορών του Πρόχειρου Μειοδοτικού  
Διαγωνισμού για την αξιολόγηση των  προσφορών,  για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών 
συσκευασίας υγειονομικού υλικού και απαιτούμενου εξοπλισμού για την εφαρμογή προγραμμάτων 
της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και την κάλυψη των αναγκών της 
Διεύθυνσης Υγειονομικού ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. Δυτ. Αττικής, σύμφωνα με 
τη Διακήρυξη με αριθμ.πρωτ.οικ.246349/12-12-2013 και την υπ΄αριθμ.2796/2013 απόφαση της 
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Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής περί αποσφράγισης και αξιολόγησης των 
δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών, καθώς και τη διαβίβαση αυτών στην Τριμελή 
Γνωμοδοτική Επιτροπή Πρόχειρων Διαγωνισμών της Π.Ε.Δ.Α  
Τα μέλη της επιτροπής ενημερώθηκαν από τη Γραμματεία της Δ/νσης Οικονομικών της 
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, ότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά μέχρι την 
καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, δηλαδή μέχρι την 07/01/2014 και έως την 15:00μ.μ. 
Ως εκ τούτου η Επιτροπή κηρύσσει το διαγωνισμό άγονο και προτείνει την επανάληψή του». 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει:  
Α. Την έγκριση του υπ’ αρ. 04/08-01-2014 Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Πρόχειρων διαγωνισμών της ΠΕΔΑ σύμφωνα με το οποίο ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος και 
προτείνεται η επανάληψή του. 
Β. Την επανάληψη του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών 
συσκευασίας υγειονομικού υλικού και απαιτούμενου εξοπλισμού για την εφαρμογή προγραμμάτων 
της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και την κάλυψη των αναγκών της 
Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, 
Προϋπολογισμού 7.100,00€ πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.  
Γ. Την έγκριση των όρων του τεύχους της διακήρυξης του επαναληπτικού διαγωνισμού το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

 

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

 

Α. Την έγκριση του υπ’ αρ. 04/08-01-2014 Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Πρόχειρων διαγωνισμών της ΠΕΔΑ σύμφωνα με το οποίο ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος και 
προτείνεται η επανάληψή του. 
 
Β. Την επανάληψη του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών 
συσκευασίας υγειονομικού υλικού και απαιτούμενου εξοπλισμού για την εφαρμογή προγραμμάτων 
της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και την κάλυψη των αναγκών της 
Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, 
Προϋπολογισμού 7.100,00€ (επτά χιλιάδων εκατό ευρώ) πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή.  
 
Γ. Την έγκριση των όρων του τεύχους της διακήρυξης του επαναληπτικού διαγωνισμού το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης  
Βασίλειος Κόκκαλης  
Γεώργιος Καστρινάκης 
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυμάκη  
Ιωάννης Αξαρλής 
Ελένη Ζαφειρίου 
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