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Συνεδρίαση 18η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 662/2016 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 28-03-2016,  ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00µ. ,  στο Κατάστηµα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ΄ αριθ. πρωτ. οικ. 55404 πρόσκληση, σε ορθή επανάληψη, του Προέδρου της που 
κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη της, στις 21-03-2016 και την από 23-3-2016 ανακοίνωση 
µετάθεσης της Συνεδρίασης. 

Θέµα 6
ο εκτός ηµερησίας διατάξεως

 

Έγκριση των όρων και του σχετικού τεύχους της  υπ΄αριθ. 3/2016 ∆ιακήρυξης του Ηλεκτρονικού 
∆ηµόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού  σχετικά µε την ανάθεση εργασιών αποψίλωσης 
ξερής και χλωρής φυτικής βλάστησης για πρόληψη πυρκαγιών, καθαρισµού ερεισµάτων, καθώς 
και φύτευση , συντήρηση πρασίνου σε οδούς αρµοδιότητας Π.Ε.Α.Α. προυπολογισµού 84.993,00 
€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 
Παρόντες:  
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κος Καραµάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στεργίου Ιωάννα  

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• ∆ηµάκος ∆ηµήτρης 

• Σαπουνά Αγγελική  
Τα αναπληρωµατικά µέλη: 

• Τσούπρα Ιωάννα 

• Νερούτσου Μαρία 

• Μεθυµάκη Άννα 

• ∆ανάκος Χριστόφορος 
Απόντες:  
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Τζίβα Αιµιλία 

• Αλεξίου Αθανάσιος  

• Μοίρας Ιωάννης 

• Μπαλού Αλεξάνδρα  

• Καράµπελας Κωνσταντίνος 

• Κοροµάντζος Βασίλειος 
Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Γεωργία 
Κονταρά. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέµατος µε τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραµάνος, δίνει το λόγο στον κ ∆ερµιτζάκη, ο 
οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα  εξής:  
 
Η Υπηρεσία µας έχοντας υπόψη: 

1. Του Ν.∆. 496/1974 «περί λογιστικού των Ν.Π.∆.∆.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/10 Τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της    Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3. Του Ν.2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων όπως   

τροποποιήθηκε µε το Ν.2741/28-9-1999 (ΦΕΚ 199 τεύχος Α΄)  Ενιαίος  Φορέας Ελέγχου 
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Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές 
διατάξεις .»  

4. Του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α΄/10-7-2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Του Π.∆.145/2010 (ΦΕΚ 238 Α΄/27-12-2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 44403/20.10.2011 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών 
(ΦΕΚ 2494 Β΄/4.11.2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

6. Του Ν. 3861/ 2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
΄΄Πρόγραµµα ∆ιαύγεια΄΄ και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 112/13-7-2010) όπως ισχύει. 

7. Το Π∆ 113/2010 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες»(ΦΕΚ Α 194/22-11-2010), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

8. Του άρθρου 26 περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ  Α΄ 
226/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής 
στρατηγικής 2012-2015» 

9. Τις διατάξεις του Ν.4013/15.09.2011(ΦΕΚ 204/Α΄/2011)«Σύσταση Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Του N. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11.04.2012) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

11.  Τον κανονισµό (ΕΚ) 1251/2011 «Τροποποίηση των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ & 
2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα 
όρια εφαρµογής κατά τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων». 

12. Του Ν.4152/2013 παρ. Ζ «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 
16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις 
εµπορικές συναλλαγές»(ΦΕΚ Α 107/9-5-2013) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

13. Τις διατάξεις του Ν. 4129/2013 (ιδίως άρθρο 36) περί υποχρεωτικού προληπτικού ελέγχου 
νοµιµότητας της σύµβασης προ της σύναψής της. 

14. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 
143/28-6-2014). 

15. Του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ Α΄ 93/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών» 

16. Τις διατάξεις του Ν.4250/26-3-2014(ΦΕΚ 74/Τ.Α΄) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – 
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – 
Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992(Α΄.161) και λοιπές ρυθµίσεις». 

17. Τις διατάξεις του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/τ.Α΄/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει. 

18. Την υπ’ αριθµ. οικ.177070 (ΦΕΚ 2542/Β/24.09.2014) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής 
περί «Ανάθεσης –µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες» 

19. Τις υπ’ αριθµ. οικ. 183947 και οικ. 184244 (ΦΕΚ 599/Τ Υ.Ο.∆.∆./30.09.2014) αποφάσεις  
της Περιφερειάρχη Αττικής περί «Ορισµού Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Αττικής» 
και «Ορισµού Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρεια Αττικής» αντίστοιχα. 

20.  Την υπ. αριθµ. 103/2016 (Α∆Α: ΩΩΥΣ7Λ7-Ο0Ξ) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
σχετικά µε τη συγκρότηση τριών συλλογικών οργάνων διοίκησης της Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής: α) επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των 
διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της Π.Ε.Α.Α έτους 2016 αποτελούµενη 
από τρία µέλη, β) επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων της Π.Ε.Α.Α του άρθρου 15 του Π.∆. 
118/2007 και  προσφυγών αρ. 4 του Ν. 3886/2010 αποτελούµενη από τρία µέλη και γ) 
Τριµελούς επιτροπή παραλαβής της Π.Ε.Α.Α. έτους 2016 . 

21. Την υπ’αρίθµ 45/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε θέµα «Έγκριση 
σκοπιµότητας και δαπάνης για προµήθειες  της   Περιφέρειας Αττικής   έτους 2016» (Α∆Α: 
ΩΟΞΙ7Λ7-ΜΛΤ).   
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22. Την υπ. αριθµ. 103/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α:ΩΩΥΣ7Λ7-Ο0Ξ) 
σχετικά µε τη Συγκρότηση α) Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των 
διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της Π.Ε.Α.Α.  έτους 2016 
αποτελούµενη από τρία µέλη, β) Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων της Π.Ε.Α.Α. του 
άρθρου 15 του Π.∆. 118/2007 και προσφυγών του Ν.3886/2010, αποτελούµενη από τρία 
µέλη, της Π.Ε.Α.Α., για το έτος  2016 και και γ) Τριµελούς Επιτροπής Παραλαβής της 
Π.Ε.Α.Α  έτους 2016.  

23. Την υπ΄αριθµ. 45/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής (Α∆Α:ΩΟΞΙ7Λ7-
ΜΛΤ), περί έγκρισης σκοπιµότητας  και δαπάνης για προµήθειες της Περιφέρειας Αττικής 
έτους 2016. 

24. Την υπ’ αριθµ. 446/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
(Α∆Α: 6Υ707Λ7-4ΨΞ), περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 85.000,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%, για την ανάθεση εργασιών   αποψίλωσης ξερής και 
χλωρής φυτικής βλάστησης για πρόληψη πυρκαγιών,   καθαρισµού ερεισµάτων καθώς και 
φύτευση, συντήρηση πρασίνου σε οδούς αρµοδιότητας της Π.Ε.Α.Α 

25. Το υπ΄αριθµ.  Τ.Ε. 41292/862/2-3-2016 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών έργων της Π.Ε.Α.Α, 
µε το οποίο µας διαβιβάσθηκαν οι σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές για τις εργασίες 
αποψίλωσης, καθαρισµού και συντήρησης πρασίνου σε οδούς αρµοδιότητας Π.Ε. 
Ανατολικής Αττικής, για το έτος 2016. 

26. Το υπ΄αριθµ.  Τ.Ε. 48163/1076 οικ. 10-3-2016 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών έργων της 
Π.Ε.Α.Α, αναφορικά µε τον επείγοντα χαρακτήρα  των σχετικών εργασιών. 

27. Tην υπ΄αριθµ. 43607/4-3-2016 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης (Α∆Α: 
6ΓΑΓ7Λ7-Ο4Ω).  

                                                                           Εισηγείται 
 

Την έγκριση των όρων και του σχετικού τεύχους της  υπ΄αριθ. 3/2016 ∆ιακήρυξης του 
Ηλεκτρονικού ∆ηµόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού  σχετικά µε την ανάθεση   εργασιών 
αποψίλωσης ξερής και χλωρής φυτικής βλάστησης για πρόληψη πυρκαγιών, καθαρισµού 
ερεισµάτων, καθώς και φύτευση, συντήρηση πρασίνου σε οδούς αρµοδιότητας Π.Ε.Α.Α.  
προυπολογισµού 84.993,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ µε σύντµηση προθεσµιών σύµφωνα 
µε όσα ανωτέρω εκτέθηκαν. 

 

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

 

Την έγκριση των όρων και του σχετικού τεύχους της υπ΄αριθ. 3/2016 ∆ιακήρυξης του 
Ηλεκτρονικού ∆ηµόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού σχετικά µε την ανάθεση   εργασιών 
αποψίλωσης ξερής και χλωρής φυτικής βλάστησης για πρόληψη πυρκαγιών, καθαρισµού 
ερεισµάτων, καθώς και φύτευση, συντήρηση πρασίνου σε οδούς αρµοδιότητας Π.Ε.Α.Α.  
προυπολογισµού 84.993,00 € (ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα τρία ευρώ) 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, χωρίς σύντµηση προθεσµιών. 

 

 
 

       Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

 

 

 

       Καραµάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  

Στεργίου Ιωάννα  

Μπαλάφας Γεώργιος 

∆ηµάκος ∆ηµήτρης 

Σαπουνά Αγγελική  

Τσούπρα Ιωάννα 

Νερούτσου Μαρία 

Μεθυµάκη Άννα 

∆ανάκος Χριστόφορος 
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