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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 7η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 407/2014 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 14/02/2014,  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 11/02/2014.  

 
Θέμα 67o  

Έγκριση των όρων της με αρ. 29 /2013  Διακήρυξης του   ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού 
διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, ανά ομάδα ειδών, για την  προμήθεια 
εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού περιποίησης χώρων πρασίνου και πάρκων στα πλαίσια 
συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής στο Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω 
προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα. 
 
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  

 Σπυρίδων Σπυρίδων  

 Χρήστος Κουρούσης  

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

 Χαράλαμπος Καραθάνος 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, ενημερώνει δίνει το λόγο 
στον κ. Κάββαλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:  
 
        Η Υπηρεσία θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής: 

 Τις διατάξεις του Ν. 3852/ΦΕΚ 87/Α/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 4071/2012. Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει καθώς και τις όμοιες του Ν.4071/12 

 Το Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων».  

 Τον Ν.2362/95 « Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους»  

 Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου 

 Την με αρ 2622/13 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  έγκρισης δαπάνης –διάθεσης 
πίστωσης ποσού ύψους 45.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, για  την  προμήθεια 
εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού περιποίησης χώρων πρασίνου και πάρκων στα πλαίσια 
συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής στο Πρόγραμμα«Προώθηση της απασχόλησης μέσω 
προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα 

ΑΔΑ: ΒΙΕ77Λ7-Ρ0Χ



 - 2 - 

 Την με αριθμό 1120/2-1-14με ΑΔΩ:BIP17Λ7-203 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
(οριστική)για την προαναφερόμενη προμήθεια. 

 το με αρ πρωτοκόλλου 253532/20-1-14 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας όπου επισημαίνεται 
αφενός η ανάγκη επικαιροποίησης χρονολογικών δεδομένων και της Απόφασης Ανάληψης 
καθώς και η αυτονόητη ένταξη της εν λόγω προμήθειας στον προϋπολογισμό  τρέχοντος έτους, 
ενώ γίνεται αναφορά σε  δικαστικές αποφάσεις που κρίνουν ως μη νόμιμο τον όρο της 
Διακήρυξης  ότι: «η ημερομηνία θεώρησης του γνησίου της υπογραφής δύναται να είναι και 
προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς που θα φέρει η υπεύθυνη δήλωση» 
παραμένοντας  ωστόσο    το όλο θέμα  σε εκκρεμοδικία,(όπως αναφέρεται στο έγγραφο) 
καθώς, λόγω σπουδαιότητας, παραπεμφθηκε στο ΣΤΕ από όπου  αναμένεται η έκδοση 
σχετικής Απόφασης για την οριστική επίλυσή του. 

Η Υπηρεσία μας, ως προς τις προαναφερόμενες παρατηρήσεις, φρόντισε για την 
επικαιροποίηση όλων των τυπικών δεδομένων της συγκεκριμένης προμήθειας για το τρέχον 
έτος,  επιμένει ωστόσο  στην διατήρηση του όρου ότι «η ημερομηνία θεώρησης του γνησίου της 
υπογραφής δύναται να είναι και προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς που 
θα φέρει η υπεύθυνη δήλωση» επικαλούμενη την γνωμοδότηση 317/2007 του ΝΣΚ στην οποία 
αναφέρεται ότι:«Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος μπορεί να γίνει και πριν 
από την ημερομηνία της υποβολής της Υπεύθυνης Δήλωσης ,αφού κρίσιμο είναι ποιος είναι ο 
υπογράφων και όχι πότε υπογράφει ενώπιον του βεβαιούντος το γνήσιο της υπογραφής» και  
επαναδιατυπώνεται στο έγγραφο με αρ. πρωτοκόλλου ΔΙΟΙΚ/Φ.850/Δ./4 /21874/25 Οκτωβρίου 
2010 του Υπουργείου Εσωτερικών  
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και την Απόφαση με αρ.287/11ΣΤΕ δεδομένης  
βεβαίως της εκκρεμοδικίας επί του θέματος και έως την έκδοση της αναμενόμενης Απόφασης 
του ΣΤΕ, διότι πέραν όλων των άλλων, θεωρεί  ότι ο συγκεκριμένος όρος παρέχει την 
Δυνατότητα μεγαλύτερης δυνατής συμμετοχής από ενδιαφερόμενους και ως εκ τούτου ενισχύει  
την ανάπτυξη ανταγωνιστικής διαδικασίας για την επίτευξη του οικονομικά συμφερότερου για 
την Υπηρεσία και το ελληνικό Δημόσιο αποτελέσματος ,χωρίς να θίγεται στο ελάχιστο το 
περιεχόμενο της  δήλωσης και η δέσμευση του υπογράφοντα ως προς αυτό. 

 Το γεγονός ότι η  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  έτους 2013  μας  διαβιβάστηκε  από τα 
Εντελλόμενα  με σημαντική καθυστέρηση   (ανάρτηση στο Διαδίκτυο ΑΔΑ Β1657Λ7- 
eprocurement 14REQ001820069 8-1-14), ενώ αμέσως μετά την έκδοσή της  ανακλήθηκε  για  
έκδοση νέας Ανάληψης  τρέχοντος έτος (2014)και συγκεκριμένα την με αριθμό 1120/2-1-14με 
ΑΔΩ:BIP17Λ7-203   

Κατόπιν των ανωτέρω , η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει την:  
Έγκριση των όρων της με αρ. 29 /2013  Διακήρυξης του  ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού 
διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή,ανά ομάδα ειδών, για την  
προμήθεια εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού περιποίησης χώρων πρασίνου και πάρκων στα 
πλαίσια συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής στο Πρόγραμμα«Προώθηση της απασχόλησης 
μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα»  

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την έγκριση των όρων της αρ. 29 /2013  Διακήρυξης του  ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού 
με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, ανά ομάδα ειδών, για την  προμήθεια εργαλείων και 
λοιπού εξοπλισμού περιποίησης χώρων πρασίνου και πάρκων στα πλαίσια συμμετοχής της 
Περιφέρειας Αττικής στο Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων 
Κοινωφελούς Χαρακτήρα» 

 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

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