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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 3
η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 147/2014 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 17/01/2014,  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 14/01/2014.  

 

Θέµα 4
o εκτός ηµερήσιας διάταξης

 

Έγκριση πρακτικού της Γνωµοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης του ∆ιεθνούς Ανοικτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την «Παροχή υπηρεσιών  για τη διεξαγωγή της 6ης ∆ιάσκεψης Κορυφής των 
Περιφερειών και των ∆ήµων της Ευρώπης και της συνεδρίασης του Προεδρείου της Επιτροπής 
Περιφερειών, στην Αθήνα τον Μάρτιο 2014», προϋπολογισµού 350.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ και αποσφράγιση οικονοµικών προσφορών.    
 
Παρόντες:  

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

• Στυλιανός Μαριδάκης  

• Βασίλειος Κόκκαλης  

• Γεώργιος Καστρινάκης 

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Άννα Μεθυµάκη  

• Ιωάννης Αξαρλής  

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

• Σπυρίδων Σπυρίδων  

• Χαράλαµπος Καραθάνος  

• Χρήστος Κουρούσης 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, δίνει το λόγο στον κ. Κάββαλο, 
ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής:  
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/ΦΕΚ 87

Α
/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

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

2. Το Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και ρύθµιση συναφών θεµάτων».  
3. Τον Ν.2362/95 « Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους»  
4. Το Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 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. Την υπ’ αριθµ. 307/2013 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής µε την 
οποία εγκρίθηκε η σκοπιµότητα για προµήθεια αγαθών και παροχή υπηρεσιών για τη διοργάνωση 
της 6ης ∆ιάσκεψης Κορυφής των περιφερειών και ∆ήµων της Ευρώπης  και της Συνεδρίασης του 
Προεδρείου της Επιτροπής Περιφερειών τον Μάρτιο 2014, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 
327/2013 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου. 

7. Το από 29/10/2013 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Αττικής κας Λ. Βασιλάκου µε το οποίο 
καλείται η Υπηρεσία όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σε συνέχεια της ως άνω υπ’ αριθµ. 
307/2013 Απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου.    
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8. Την υπ’ αριθµ. 2398/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη 
και η διάθεση πίστωσης ύψους 600.000,00€ (εξακοσίων χιλιάδων ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ, για την προµήθεια των αγαθών και την παροχή υπηρεσιών που κρίνονται απαραίτητες για τη 
διοργάνωση στην Αθήνα της 6ης ∆ιάσκεψης Κορυφής των Περιφερειών και των ∆ήµων της 
Ευρώπης και της συνεδρίασης του Προεδρείου της Επιτροπής Περιφερειών, τον Μάρτιο 2014.  

9. Την υπ’ αριθµ. 219264/8-11-2013 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α∆Α:ΒΛ1Ρ7Λ7-ΞΕ8) 
10. Την υπ’ άριθµ. 2561/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής µε την 

οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισµού 
11. Το γεγονός ότι ο διαγωνισµός διενεργήθηκε στις 30/12/2013, στο οποίο κατατέθηκε µία µόνο 

προσφορά από τον Οργανισµό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών 
12. Το υπ’ αριθµ. 37 Πρακτικό της Πενταµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης αποτελεσµάτων 

διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης των ∆ιευθύνσεων Οικονοµικών των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και ∆υτικού Τοµέα Αθηνών και της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο επισυνάπτεται και σύµφωνα µε το οποίο: «Ενώπιον 
της Επιτροπής παραδόθηκε µία  (1) προσφορά από το Τµήµα Προµηθειών από το Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών µε αρ. πρωτ. 258379/11661/27-12-13, ενώ παρουσία της Επιτροπής δεν  
κατατέθηκε καµία  προσφορά. Αφού έληξε η προθεσµία κατάθεσης των προσφορών σύµφωνα µε 
την παραπάνω διακήρυξη, η επιτροπή προχώρησε δηµόσια στην αποσφράγιση των κυρίως 
φακέλων της  προσφοράς και  µονόγραψε όλα τα δικαιολογητικά και την τεχνικές προσφορά που 
υποβλήθηκαν ανά φύλλο. 
Στην συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην µονογράφηση του  σφραγισµένου φακέλου της  οικονοµικής  
προσφοράς  της µίας  (1) διαγωνιζοµένης και στην τοποθέτηση του σε ένα νέο χωριστό φάκελο  ο 
οποίος σφραγίστηκε  µονογράφτηκε  και παραδόθηκε στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό 
µε αποδεικτικό παράδοσης-παραλαβής. Στη συνέχεια προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής και της τεχνικής προσφοράς του άνω Οργανισµού. 
Η τεχνική προσφορά κρίθηκε πλήρης και σύµφωνη µε τη διακήρυξη. 
Όσον αφορά τα δικαιολογητικά συµµετοχής, στην Επιτροπή κατατέθηκε από την εταιρεία εγγυητική 
επιστολή της τράπεζας ALPHA BANK µε αριθµό GRZ087821/18-12-13, ύψους 14.293,24 ευρώ (αντί 
του ποσού των 17.500 ευρώ όπως απαιτείται από την προκήρυξη) η οποία συνοδευόταν από 2 
επιστολές: α) η από 24/12/2013 επιστολή του Οικονοµικού ∆ιευθυντή του Οργανισµού Μεγάρου 
Μουσικής Αθηνών (ΟΜΜΑ) µε την οποία αιτήθηκε στην ALPHA BANK την έκδοση 
συµπληρωµατικής εγγυητικής επιστολής για το υπολειπόµενο απαιτούµενο ποσό ήτοι 3.206,76€ 
που εκ παραδροµής υπολείπεται της απαιτούµενης εγγυητικής επιστολής από την διακήρυξη και β) 
η από 27-12-2013 απαντητική επιστολή της ALPHA BANK προς τον ΟΜΜΑ ότι προτίθενται να 
εκδώσουν την αιτούµενη συµπληρωµατική εγγυητική επιστολή. 
Σύµφωνα µε στενή γραµµατική ερµηνεία των διατάξεων του αρ. 6παρ.1

α
΄ σε συνδυασµό µε το 

αρ.25παρ.4 του πδ 118/2007, απαραίτητη είναι η κατάθεση εγγυητικής επιστολής για το σύνολο του 
ποσού που ορίζεται από την προκήρυξη, άλλως η προσφορά είναι απορριπτέα.  
Ωστόσο, κατά την ερµηνεία και εφαρµογή των κανόνων δικαίου πρέπει να αναζητείται το αληθινό 
νόηµα τους, όπως προκύπτει από το σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκαν, δηλ. να αναζητείται, µεταξύ 
των περισσότερων δυνατών ερµηνευτικών εκδοχών που καλύπτονται από το γράµµα του 
ερµηνευόµενου κανόνα δικαίου, εκείνο που καλύπτει την πληρέστερη πραγµάτωση του ρυθµιστικού 
σκοπού του. Εν προκειµένω, µε την κατάθεση εγγυητικής επιστολής ποσού 14.293,24 € σε 
συνδυασµό µε τις κατατεθείσες επιστολές και εφόσον αυτές υλοποιηθούν (δηλαδή τελικά καλυφθεί 
πλήρως το ποσό που απαιτείται) επιτυγχάνεται ο σκοπός της διασφάλισης των οικονοµικών 
συµφερόντων  του ∆ηµοσίου. 
Εποµένως η προσφορά θα µπορούσε να γίνει αποδεκτή εφόσον προσκοµιστεί το συνολικό ποσό 
της απαιτούµενης από τη ∆ιακήρυξη εγγυητικής επιστολής συµµετοχής. 
Η άνω προσφορά αποτελεί τη µοναδική προσφορά που κατετέθη στον διαγωνισµό. Σύµφωνα µε το 
αρ. 21παρ.η΄ του Π∆ 118/2007 «Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισµών µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή 
στους οποίους υποβάλλεται µία µόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή µία µόνο προσφορά και 
εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιµών είτε προηγούµενων διαγωνισµών είτε της αγοράς 
που να επιβεβαιώνονται µε παραστατικά, ο διαγωνισµός µαταιώνεται και επαναλαµβάνεται 
υποχρεωτικά». 
Κατά ορθή ερµηνεία της άνω διάταξης, η διοίκηση, σε περίπτωση που υποβληθεί µία µόνο 
προσφορά, υποχρεούται να διαπιστώσει εάν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιµών είτε 
προηγούµενων διαγωνισµών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται µε παραστατικά αναφορικά µε 
το αντικείµενο του διαγωνισµού πριν εκφέρει κρίση σχετικά µε τη συνέχιση ή µαταίωση του 
διαγωνισµού.  
 Κατόπιν των παραπάνω η Γνωµοδοτική Επιτροπή διενέργειας/αξιολόγησης αποτελεσµάτων των 
διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης, παραπέµπει την προσφορά προς εξέταση 
στην Οικονοµική Επιτροπή προκειµένου, εφόσον προσκοµιστεί εγγυητική επιστολή η οποία να 
καλύπτει το συνολικό απαιτούµενο από τη ∆ιακήρυξη ποσό και εφόσον υπάρχουν συγκριτικά 
στοιχεία τιµών είτε προηγούµενων διαγωνισµών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται µε 
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παραστατικά, αναφορικά µε το αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού, σύµφωνα µε το Π.∆.118/07 
άρθρο 21 παρ. η΄, να αποφασίσει περί της συνέχισης ή µη του διαγωνισµού. 

13. Την µε αριθµ. Πρωτ. εισερχοµένου 11379/17-1-2014 εγγυητική επιστολή της Τράπεζας ALPHA 
BANK, µε θέµα την αύξηση ποσού της υπ’ αριθµ. GRZ087821 – 18/12/2013 εγγυητικής επιστολής 
της, που εκδόθηκε υπέρ του Οργανισµού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών για τη συµµετοχή του στον 
διαγωνισµό για την «Παροχή Υπηρεσιών για τη διεξαγωγή της 6

ης
 ∆ιάσκεψης Κορυφής των 

Περιφερειών και των ∆ήµων της Ευρώπης και της συνεδρίασης του Προεδρείου της Επιτροπής των 
Περιφερειών στην Αθήνα, το Μάρτιο του 2014», η οποία επισυνάπτεται. Με την παρούσα εγγυητική 
επιστολή η Τράπεζα ALPHA BANK εγγυάται µέχρι του ποσού των 3.206,76€, αυξάνοντας το 
συνολικό ποσό της αρχικής εγγυητικής επιτολής συµµετοχής σε 17.500,00€, καλύπτοντας πλήρως 
το ποσό που απαιτείται από την υπ’ αριθµ. 26/2013 ∆ιακήρυξη.  

14. Τις διατάξεις του αρ. 21 παρ. η του Π.∆. 118/2007, σύµφωνα µε τις οποίες σε περιπτώσεις 
διαγωνισµών µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή στους οποίους υποβάλλεται µία µόνο προσφορά ή 
γίνεται δεκτή µία µόνο προσφορά ο διαγωνισµός συνεχίζεται εφόσον υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία 
τιµών είτε προηγούµενων διαγωνισµών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται µε παραστατικά.  

15. Το γεγονός ότι υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιµών από προηγούµενους διαγωνισµούς µε συναφές 
αντικείµενο   

Η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή 

Α) την έγκριση του υπ’ αριθµ. 37 Πρακτικού της Πενταµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
αποτελεσµάτων διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης των ∆ιευθύνσεων Οικονοµικών 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και ∆υτικού Τοµέα Αθηνών και της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής.  
Β) Τη συνέχιση του διαγωνισµού µε τον µοναδικό συµµετέχοντα «Οργανισµός Μεγάρου Μουσικής 
Αθηνών», λόγω ύπαρξης συγκριτικών στοιχείων από προηγούµενους διαγωνισµούς, κατ’ εφαρµογή των 
διατάξεων του αρ. 21, παρ. η. του Π.∆. 118/2007 και 
Γ) την αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς του µοναδικού προσφέροντα «Οργανισµός Μεγάρου 
Μουσικής Αθηνών», και τη διαβίβασή της στην αρµόδια Γνωµοδοτική Επιτροπή για αξιολόγηση. 

  

Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 
η Οικονοµική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

Α)  Την έγκριση του υπ’ αριθ. 37 Πρακτικού της Πενταµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
αποτελεσµάτων διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης των ∆ιευθύνσεων 
Οικονοµικών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και ∆υτικού Τοµέα Αθηνών 
και της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής για την «Παροχή υπηρεσιών  για τη 
διεξαγωγή της 6

ης
 ∆ιάσκεψης Κορυφής των Περιφερειών και των ∆ήµων της Ευρώπης και της 

συνεδρίασης του Προεδρείου της Επιτροπής Περιφερειών, στην Αθήνα τον Μάρτιο 2014», 
προϋπολογισµού 350.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

Β)  Τη συνέχιση του διαγωνισµού µε τον µοναδικό συµµετέχοντα «Οργανισµός Μεγάρου Μουσικής 
Αθηνών», λόγω ύπαρξης συγκριτικών στοιχείων από προηγούµενους διαγωνισµούς, κατ’ εφαρµογή 
των διατάξεων του αρ. 21, παρ. η. του Π.∆. 118/2007 και 

Γ)  Την αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς του µοναδικού προσφέροντα «Οργανισµός Μεγάρου 
Μουσικής Αθηνών», και τη διαβίβασή της στην αρµόδια Γνωµοδοτική Επιτροπή για αξιολόγηση. 

 
� Το τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κα. Ζαφειρίου ψηφίζει κατά. 
 

      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 

 

 

 

 

 

 

   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα 

Τα Μέλη  

Στυλιανός Μαριδάκης  

Βασίλειος Κόκκαλης 

Γεώργιος Καστρινάκης 

∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

Άννα Μεθυµάκη  

Ιωάννης Αξαρλής 

Ελένη Ζαφειρίου 
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