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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 37η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1724/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 26-06-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 122810 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 21-06-2018. 

Θέμα 32ο  
Έγκριση ή μη των υπ. αρ. 9/30-05-2018, 18/15-06-2018 και 21/22-06-2018 των πρακτικών της 
Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας /Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Συνοπτικών 
Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της ΠΕΔΑ αναφορικά με τον Συνοπτικό 
Διαγωνισμό για Α)την ανάδειξη αναδόχου τον προληπτικό καθαρισμό, αποψίλωση και 
απομάκρυνση ξηρής φυτικής βλάστησης κατά μήκος οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε.Δ.Α. για το 
έτος 2018 και Β) ανάδειξη αναδόχου για την κοπή καλαμιώνων στον υγρότοπο της Ψάθας 
προϋπολογισμού 35.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα 
 Αλεξίου Αθανάσιος  
 Δημάκος Δημήτρης 
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Βρύνα Φωτεινή  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος 
 Νερούτσου Μαρία 
 Μεθυμάκη Άννα 
 Πελέκης Ζαχαρίας 

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

 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Μπαλού Αλεξάνδρα 
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Γεωργία 
Κονταρα. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, δίνει το λόγο στον κ. 
Μακρή, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 

    Έχοντας υπόψη:  

1. Τον Ν.2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

2. Τον Ν. 3419/2005 (Α΄ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο – Εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας», όπως ισχύει, 
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3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει, 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ΄΄Πρόγραμμα Διαύγεια΄΄ και άλλες διατάξεις», 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) «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», 

6. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

7. Τον Ν. 4071/2012 (Α΄ 85) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», και ιδιαίτερα το άρθρο 6 παρ. 14,  

8. Τον Ν. 4129/2013 (Α΄ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
9. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16.02.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές» 

10. Το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες 
διατάξεις» 

11. Τον Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74) «Διοικητικές απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση 
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις 
του άρθρου 1, 

12. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής   διαχείρισης  και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

13. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδιαίτερα το 
άρθρο 2 παρ. 1 περ. 31, 

14. Τον Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α΄/13-11-2017) «Άσκηση Υπαίθριων Εμπορικών 
Δραστηριοτήτων, Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες 
διατάξεις»  

15. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ Α΄ 238) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΑ 44403/2011 (ΦΕΚ Β΄ 2494) «Έγκριση 
τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και 
την τελική τροποποίηση – κωδικοποίησή του με την υπ’ αριθμ. 109290/39629/2016 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ Β΄ 4251) 
«Έγκριση της υπ’ αριθμ. 438/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας 
της Περιφέρειας Αττικής»,και όπως τροποποιήθηκε με τημ απόφαση 37419/13479 (ΦΕΚ 
1661/ τ.Β΄/11-5-2018) 

16. Το Π.Δ. 28/2015 (Α΄ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία», 

17. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 
18. Την υπ’ αριθμ. 425/2017 (ΑΔΑ :6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5) απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού 
έτους 2018 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2018»,όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει 

19. Την υπ’ αριθ. 424/2017 (ΑΔΑ: ΩΦ527Λ8-Π7Γ) απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής με θέμα: «Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για προμήθειες και 
υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής έτους 2018», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

20. Την υπ’ αριθμ. 66/2017 (ΑΔΑ : ΩΣΚΞ7Λ7-ΩΣ8) απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής με θέμα: «Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής», 

21. Την υπ’ αριθ. 162/2017 (ΑΔΑ: 6ΗΑ57Λ7-Ν2Η) απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιότητας για απευθείας ανάθεση κατά 
το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 στην Οικονομική Επιτροπή»,  
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22. Την με αριθμ. οικ. 48105/10-03-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 114) «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής»,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με  το  ΦΕΚ  Υ.Ο.Δ.Δ. 122/15-03-2017 και το 
ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 176/18-04-2017, 

23. Την με αριθ. 1191/2017 (ΦΕΚ Β΄ 969) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός του 
χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της 
κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), 
καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 
του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)», 

24. Την υπ’ αριθ. 236/2018 (ΑΔΑ:ΩΒ517Λ7-7ΥΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
«Συγκρότηση τεσσάρων επιτροπών για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε. 
Δυτ. Αττικής, 1) Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των 
Αποτελεσμάτων Ανοικτών / Διεθνών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, 2) 
Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων 
Συνοπτικών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, 3) Τριμελούς Επιτροπής 
Διενέργειας/Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών και 4) Τριμελούς Επιτροπής 
Παραλαβής Υλικών & Παροχής Εργασιών όλων των Διευθύνσεων, Τμημάτων & 
Γραφείων της Π.Ε.Δ.Α», 

25. Την υπ.αρ. 232/2018 (ΑΔΑ:6Ψ147Λ7-ΨΔ0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 
θέμα : «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης έως του ποσού των 35.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον προληπτικό καθαρισμό, αποψίλωση και 
απομάκρυνση ξηρής φυτικής βλάστησης κατά μήκος οδικού δικτύου αρμοδιότητας 
ΠΕΔΑ για το έτος 2018»  

26. Το υπ. αρ. 492/2018 (ΑΔΑ:ΩΒ047Λ7-ΡΨ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 
θέμα : «Α)Ανάκληση της υπ. αρ. 232/2018 (ΑΔΑ:6Ψ147Λ7-ΨΔ0) περί έγκρισης 
δαπάνης και διάθεσης πίστωσης έως του ποσού των 35.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον προληπτικό καθαρισμό, αποψίλωση και 
απομάκρυνση ξηρής φυτικής βλάστησης κατά μήκος οδικού δικτύου αρμοδιότητας 
ΠΕΔΑ για το έτος 2018 Β) Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης έως του ποσού 
των 25.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον προληπτικό καθαρισμό, 
αποψίλωση και απομάκρυνση ξηρής φυτικής βλάστησης κατά μήκος οδικού δικτύου 
αρμοδιότητας ΠΕΔΑ για το έτος 2018»  

27. Την υπ. αρ.727/2018 (ΑΔΑ:61Τ67Λ7-ΤΟ5) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με 
θέμα: «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης έως του ποσού των 10.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την κοπή καλαμιών περιοχής έλους Ψάθας» 

28. Την υπ. αρ. πρωτ. 69305/5-4-2018 (ΑΔΑ:ΩΚΕΦ7Λ7-ΔΛΠ) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης με την οποία δεσμεύτηκε το ποσό των 25.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (η οποία καταχωρήθηκε με α/α  2176 στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής της υπηρεσίας μας ) στον ΚΑΕ 5152 του ΕΦ 06072 
προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 

29. Την υπ. αρ. πρωτ. 69312/5-4-2018 (ΑΔΑ:ΨΩ0Α7Λ7-Ω6Π) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης με την οποία δεσμεύτηκε το ποσό των 10.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2177 στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής της υπηρεσίας μας ) στον ΚΑΕ 5152 του ΕΦ 06072 
προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 

30. Την υπ. αρ. 983/2018 (ΑΔΑ:ΨΕΣ07Λ7-ΦΔΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 
την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού 

31. Τις έγκαιρα κατατεθιμένες προσφορές των εταιρειών 1)ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ 
2)ΒΕΛΑΩΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ και 3)ΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

32. Το υπ. αρ. 9/30-5-2018 πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας 
& Αξιολόγησης Πρόχειρων Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της ΠΕΔΑ 
το οποίο αναφέρει τα εξής: 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 9/30-5-2018 ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 

 
    Στην Ελευσίνα, την 30η  Μαϊου  2018, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 πρωινή, στη διεύθυνση Ηρώων 
Πολυτεχνείου 78, 1ος όροφος, στην Ελευσίνα, συνεδρίασε η Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας & 
Αξιολόγησης Πρόχειρων Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας 
Δυτικής Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.236/2018 (ΑΔΑ:ΩΒ517Λ7-7ΥΠ) 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 
    Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν, νόμιμα κλητευθέντες κατόπιν της υπ’ αριθμ.7/29-05-2018 
Πρόσκληση, οι κάτωθι: 
1. Η κα..  Πιππή Γεωργία, κλάδου ΔΕ Τεχνικών,  Πρόεδρος της  Επιτροπής. 
2. Ο κος.   Λάσκος Κων/νος , κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως Μέλος της Επιτροπής 
3. Ο κος.  Κιαχόπουλος Γεώργιος  κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας , ως μέλος της 

Επιτροπής.  
Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής εκτέλεσε Ο κος. Προσελέντης Σπυρίδων , κλάδου ΔΕ Τεχνικών , 
Γραμματέας Επιτροπής.  
    Διαπιστώθηκε και ανακοινώθηκε στο σώμα η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, παρόντων και των τριών (3) 
μελών της Επιτροπής.  

    Θέμα ημερήσιας διάταξης είναι η αποσφράγιση και η αξιολόγηση «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» 
και «Τεχνικών Προσφορών» του συνοπτικού διαγωνισμού για την α)ανάδειξη αναδόχου για τον 
προληπτικό καθαρισμό, αποψίλωση και απομάκρυνση ξηρής φυτικής βλάστησης κατά 
μήκος οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δυτικής Αττικής για το έτος 2018 και β)ανάδειξη 
αναδόχου για την κοπή καλαμιώνων στον υγρότοπο της Ψάθας προϋπολογισμού  
35.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ δυνάμει της υπ. αρ. 76252/18-5-2018 ,ΑΔΑΜ 
18PROC0031123338 διακήρυξης του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού. 

 
Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός διενεργείται τηρουμένων των διατάξεων των Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 148/τ. Α΄) 
«Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. & 
2014/25/Ε.Ε.)», του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 
45/τ.Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».  

 
Άρχισε η συνεδρίαση και διαπιστώθηκε η κατάθεση δύο (2) προσφορών στο πρωτόκολλο της Δ/νσης 

Οικονομικού Π.Ε.Δ.Α. και μία (1) ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού οι οποίες κρρίθηκαν εμπρόθεσμες ως 
κάτωθι: 

1. ΣΠΥΡΟΥ Γ. ΒΕΛΑΩΡΑ, με αρ, πρωτ. 103996/29-5-2018  
2. ΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με αρ. πρωτ. 103874/29-05-2018 
3. ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με αριθμ. πρωτ. 8/30-05-2018 

  Στη συνέχεια η επιτροπή προέβη στη μονογραφή και αποσφράγιση των κυρίως φακέλων καθώς και στη 
μονογραφ΄των φακέλων με τις αντίστοιχες ενδείξεις «Διακιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά»των κατατεθειμένων προσφορών και διαπίστωσε τα εξής: 

1) Για τον συμμετέχοντα ΒΕΛΑΩΡΑ ΣΠΥΡΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ α)στο φάκελο «δικαιολογητικών 
κατακύρωσης» στο ΤΕΥΔ δεν αναφέρεται η ομάδα ή οι ομάδες για τις οποίες ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. Δεν έχουν υποβληθεί υπεύθυνες δηλώσεις της παρ. 4 
του άρθρου του Ν. 1599/1986 (Α75) για τους κατόχους των αντίστοιχων ιχημάτων όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παρ. 3 του Παταρτήματος Β της διακήρυξης. β) Η τεχνική προσφορά 
πρέπει να συμπληρωθεί σύμφωνα με το Παράρτημα Γ΄ ανάλογα με την ομάδα ή τις ομάδες που 
επιθυμεί ο οικονομικός φορέας να υποβάλλει προσφορά καθώς και την αποδοχή των ειδικών 
όρων.  

2) Για τον συμμετέχοντα ΦΙΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ο οποίος κατέθεσε προσφορά για την 
Ομάδα Α’  όπως προκύπτει από την υποβληθείσα ΤΕΥΔ διαπιστώθηκε ότι α) Στον φάκελο « 
δικαιολογητικών συμμετοχής¨έχει κατατεθεί πλήρης φάκελος δικαιολογητικών και β) Στον φάκελο 
με την ένδειξη «τεχνική προσφορά» έχει κατατεθεί πλήρης φάκελος τεχνικής προσφοράς.  
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3) Για την εταιρία ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΥΡΑΣ και ΣΙΑ ΕΕ η οπαία κατέθεσε προσφορά για την ομάδα Β 
,όπως προκύπτει από την υποβληθείσα ΤΕΥΔ διαπιστώθηκε ότι  α) Στον φάκελο 
«δικαιολογητικών συμμετοχής» έχει κατατεθεί πλήρης φάκελος δικαιολογητικών και β)Η τεχνική 
προσφορά πρέπει να συμπληρωθεί σύμφωνα με το Παράρτημα Γ’, για την Ομάδα Β για την 
οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να προσφορά καθώς και την αποδοχή των ειδικών όρων. 

Η αρμόδια Υπηρεσία της Δ/νσης Οικονομικών της ΠΕΔΑ Τμήμα Προμηθειών παρακαλείται όπως ενημερώσει 
τον συμμετέχοντα προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες συμπληρώσεις εντός (5) πέντε ημερών. 
Αφού κατατεθούν τα ως άνω δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από την Επιτροπή Διαγωνισμού θα εξεταστούν σε 
νέα συνεδρίαση προκειμένου να οκ=λοκληρωθεί η διαδικασία» 
 

33.Τους έγκαιρα κατατεθιμένους φακέλους  των εταιρειών 1)ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ   
      ΕΕ  και 2)ΒΕΛΑΩΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ  
34.Το υπ. αρ. 18/15-6-2018 πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας 
& Αξιολόγησης Πρόχειρων Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της ΠΕΔΑ το 
οποίο αναφέρεια τα εξής: 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 18/15-6-2018 ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 
 

    Στην Ελευσίνα, την 15η Ιουνίου   2018, ημέρα Παρασκευή    και ώρα 11:00 πρωινή, στη διεύθυνση 
Ηρώων Πολυτεχνείου 78, 1ος όροφος, στην Ελευσίνα, συνεδρίασε η Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή 
Διενέργειας & Αξιολόγησης Πρόχειρων Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Περιφερειακής 
Ενότητας Δυτικής Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.236/2018 (ΑΔΑ:ΩΒ517Λ7-7ΥΠ) 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 
    Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν, νόμιμα κλητευθέντες κατόπιν της υπ’ αριθμ.13/13-06-2018 
Πρόσκληση, οι κάτωθι: 
 
1. Η κα..  Πιππή Γεωργία, κλάδου ΔΕ Τεχνικών,  Πρόεδρος της  Επιτροπής. 
2. Ο κος.   Λάσκος Κων/νος , κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως Μέλος της Επιτροπής 
3. Ο κος.  Κιαχόπουλος Γεώργιος  κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας , ως μέλος της 

Επιτροπής.  
 

 Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής εκτέλεσε Ο κος. Προσελέντης Σπυρίδων , κλάδου ΔΕ Τεχνικών , 
Γραμματέας Επιτροπής.  
    Διαπιστώθηκε και ανακοινώθηκε στο σώμα η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, παρόντων και των τριών (3) 
μελών της Επιτροπής.  

    Θέμα ημερήσιας διάταξης είναι η συνέχιση της διαδικασίας   για την α)ανάδειξη αναδόχου 
για τον προληπτικό καθαρισμό, αποψίλωση και απομάκρυνση ξηρής φυτικής 
βλάστησης κατά μήκος οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δυτικής Αττικής για το έτος 2018 
και β)ανάδειξη αναδόχου για την κοπή καλαμιώνων στον υγρότοπο της Ψάθας 
προϋπολογισμού  35.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός διενεργείται τηρουμένων των διατάξεων των Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 148/τ. Α΄) 
«Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. & 
2014/25/Ε.Ε.)», του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 
45/τ.Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».  

Άρχισε η συνεδρίαση και η επιτροπή διαγωνισμού προέβει στην μονογραφή και αποσφράγιση των 
φακέλων  

1. Σπύρου Γ. Βελαώρα  
2. Ηλία Μπούρα και ΣΙΑ ΕΕ. 
 
Με τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης 

Οικονομικού της Π.Ε.Δ.Α. με το αρ.πρωτ 105421/01-06-2018 έγγραφο της. 
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           Η επιτροπή διαπίστωσε τα εξής :   
 

1) Για τον συμμετέχοντα Βελαώρα Σπύρο του Γεωργίου α) ο συγκεκριμένος  οικονομικός φορέας 
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά για την ομάδα Α και Β. Υποβλήθηκαν οι υπεύθυνες δηλώσεις 
της παρ.4 του άρθρου του Ν.1599/1986 (Α75) για τους κάτοχους των αντιστοιχών οχημάτων 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παρ.3 του παραρτήματος της διακήρυξης β)Η τεχνική προσφορά 
έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με το παράρτημα Γ για τις ομάδες που επιθυμεί ,ο οικονομικός 
φορέας να υποβάλλει προσφορά καθώς και  έχει αποδεχτεί τους ειδικού όρους αυτής. 

2) Για την εταιρία Ηλίας Μπούρας και ΣΙΑ ΕΕ η οπαία κατέθεσε προσφορά για την ομάδα Β ,ο 
συγκεκριμένος οικονομικός φορέας με υπεύθυνη δήλωση του, αποδέχεται τους όρους της ομάδας 
Β  καθώς και τους ειδικούς όρους αυτής. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή γνωμοδοτεί θετικά για τις εταιρίες  
 
1)Σπύρος Γ. Βελαώρας   
 
2)Ηλίας Μπούρας και ΣΙΑ ΕΕ  
 
και προτείνει την συνέχιση της διαδικασίας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού. 

35.Το υπ. αρ. 21/22-6-2018 πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας 
& Αξιολόγησης Πρόχειρων Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της ΠΕΔΑ το 
οποίο αναφέρεια τα εξής: 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 21/22-6-2018 ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 
 

    Στην Ελευσίνα, την 22η Ιουνίου   2018, ημέρα Παρασκευή    και ώρα 10:00 πρωινή, στη διεύθυνση 
Ηρώων Πολυτεχνείου 78, 1ος όροφος, στην Ελευσίνα, συνεδρίασε η Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή 
Διενέργειας & Αξιολόγησης Πρόχειρων Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Περιφερειακής 
Ενότητας Δυτικής Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.236/2018 (ΑΔΑ:ΩΒ517Λ7-7ΥΠ) 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 
    Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν, νόμιμα κλητευθέντες κατόπιν της υπ’ αριθμ.20/20-06-2018 
Πρόσκληση, οι κάτωθι: 
 
1. Η κα..  Πιππή Γεωργία, κλάδου ΔΕ Τεχνικών,  Πρόεδρος της  Επιτροπής. 
2. Ο κος.  Λάσκος Κων/νος , κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως Μέλος της Επιτροπής 
3. Ο κος.  Κιαχόπουλος Γεώργιος  κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας , ως μέλος της 

Επιτροπής.  
 

 Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής εκτέλεσε Ο κος. Προσελέντης Σπυρίδων , κλάδου ΔΕ Τεχνικών , 
Γραμματέας Επιτροπής.  
  
    Διαπιστώθηκε και ανακοινώθηκε στο σώμα η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, παρόντων και των τριών (3) 
μελών της Επιτροπής.  
 

    Θέμα ημερήσιας διάταξης  είναι η αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών   
του συνοπτικού  μειοδοτικού Διαγωνισμού (Διακήρυξη αριθ. πρωτ. 76252/18-5-2018)  για την «α) 
Ανάδειξη αναδόχου για τον προληπτικό καθαρισμό, αποψίλωση και απομάκρυνση ξηρής 
φυτικής βλάστησης κατά μήκος οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δυτικής Αττικής για το 
έτος 2018 και β) Ανάδειξη αναδόχου για την κοπή καλαμιώνων στον υγρότοπο της 
Ψάθας προϋπολογισμού  35.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».  
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Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός διενεργείται τηρουμένων των διατάξεων των Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 148/τ. Α΄) 
«Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. & 
2014/25/Ε.Ε.)», του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 
45/τ.Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».  

 
  Άρχισε η συνεδρίαση και αποσφραγίστηκαν οι προσφορές των : 
 

1.  Σπύρος Γ. Βελαώρας με αρ.πρωτ.103996/29/05/2018 
 

2.Φιλης Αθανάσιος του Γ. με αρ.πρωτ.103874/29-05-2018. 
 
3.Ηλίας Μπούρας κ ΣΙΑ Ε.Ε με αρ. πρωτ 08/30-05-2018. 
 
Σύμφωνα ,με το αριθμό 9/30-05-2018 και 18/15-06-2018  πρακτικά  της ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, η Επιτροπή προέβει στη μονογραφή των εν λόγο οικονομικών προσφορών και 
διαπίστωσε τα εξής: 
Ότι όλοι οι συμμετέχοντες κατέθεσαν  οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικής 
προσφοράς της με αρ.πρωτ 76252/18-05-2018 Διακήρυξης του συνοπτικού μειοδοτικού Διαγωνισμού με 
αντικείμενο την «α) Ανάδειξη αναδόχου για τον προληπτικό καθαρισμό, αποψίλωση και 
απομάκρυνση ξηρής φυτικής βλάστησης κατά μήκος οδικού δικτύου αρμοδιότητας 
Δυτικής Αττικής για το έτος 2018 και β) Ανάδειξη αναδόχου για την κοπή 
καλαμιώνων στον υγρότοπο της Ψάθας προϋπολογισμού  35.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»» και ειδικότερα : 
 
1. Ο Σπύρος Βελαώρας κατέθεσε  οικονομική προσφορά για την ομαδα Α΄  συνολικού ποσού  

13,733,20 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α και  17.029,17 με Φ.Π.Α.  
 

       Για την ομάδα Β κατέθεσε οικονομική προσφορά 7.100,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α και 8.804,00 με 
Φ.Π.Α. 
2.  Ο Φίλης Αθανάσιος του Γεωργίου κατέθεσε οικονομική προσφορά για την ομαδα Α συνολικού 

ποσού 17,992,60 ευρώ  χωρίς Φ.Π.Α και 22,310,08 ευρώ με Φ.Π.Α. 
 

3.  Η Εταιρεία Ηλίας Μπούρας κ ΣΙΑ Ε.Ε.  κατέθεσε οικονομική προσφορά για την ομαδα Β συνολικού 
ποσού 7880,0 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α και 9771,20 ευρώ με Φ.Π.Α. 

Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή γνωμοδοτεί υπέρ της ανάδειξης ως μειοδότη για την ομάδα Α και 
ομάδα Β  τον Σπύρο Γ. Βελαώρα, που προσέφερε την χαμηλότερη συνολικά τιμή του αντικειμένου της 
διακήρυξης με αρ. πρωτ. 76252/18-05-2018, με ποσό 13.773,20 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 17.029,17 € με ΦΠΑ. 
για την ομαδα Α και 7.100,0 ευρω και 8.804,00 ευρω με Φ.Π.Α για την ομαδα Β. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή να προβεί στην έγκριση 
ή μη των υπ. αρ. των υπ. αρ. 9/30-05-2018, 18/15-6-2018 και 21/22-6-2018 των πρακτικών της 
Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας /Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Συνοπτικών 
Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της ΠΕΔΑ αναφορικά με τον Συνοπτικό 
Διαγωνισμό για Α)την ανάδειξη αναδόχου τον προληπτικό καθαρισμό, αποψίλωση και 
απομάκρυνση ξηρής φυτικής βλάστησης κατά μήκος οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε.Δ.Α. για το 
έτος 2018 και Β) ανάδειξη αναδόχου για την κοπή καλαμιώνων στον υγρότοπο της Ψάθας 
προϋπολογισμού 35.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και σε περίπτωση έγκρισης, 
προσωρινή κατακύρωση του διαγωνισμού για τις ΟΜΑΔΕΣ Α και Β στον κ. Σπύρο Βελαώρα στην 
τιμή της οικονομικής του προσφοράς ήτοι: ΟΜΑΔΑ Α΄ δεκαεπτά χιλιάδων είκοσι εννέα ευρώ και 
δεκαεπτά λεπτών (17.029,17 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και ΟΜΑΔΑ Β΄οχτώ χιλιάδων 
οχτακοσίων τεσσάρων ευρώ (8.804,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 
α) Την έγκριση των υπ. αρ. των υπ. αρ. 9/30-05-2018, 18/15-6-2018 και 21/22-6-2018 των 
πρακτικών της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας /Αξιολόγησης των 
Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της ΠΕΔΑ 
αναφορικά με τον Συνοπτικό Διαγωνισμό για Α)την ανάδειξη αναδόχου για τον προληπτικό 
καθαρισμό, αποψίλωση και απομάκρυνση ξηρής φυτικής βλάστησης κατά μήκος οδικού δικτύου 
αρμοδιότητας Π.Ε.Δ.Α. για το έτος 2018 και Β) την ανάδειξη αναδόχου για την κοπή καλαμιώνων 
στον υγρότοπο της Ψάθας προϋπολογισμού 35.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  
 

β) Την προσωρινή κατακύρωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού για Α) την ανάδειξη αναδόχου τον 
προληπτικό καθαρισμό, αποψίλωση και απομάκρυνση ξηρής φυτικής βλάστησης κατά μήκος 
οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε.Δ.Α. για το έτος 2018 και Β) ανάδειξη αναδόχου για την κοπή 
καλαμιώνων στον υγρότοπο της Ψάθας προϋπολογισμού 35.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ, για τις ΟΜΑΔΕΣ Α και Β στον κ. Σπύρο Βελαώρα στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς 
ήτοι: ΟΜΑΔΑ Α΄ δεκαεπτά χιλιάδων είκοσι εννέα ευρώ και δεκαεπτά λεπτών (17.029,17 €) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και ΟΜΑΔΑ Β΄ οχτώ χιλιάδων οχτακοσίων τεσσάρων ευρώ 
(8.804,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
 

 Το τακτικό μέλος της Ο.Ε. κα Φωτ. Βρύνα και το αναπληρωματικό κα Αν. Μεθυμάκη 
δηλώνουν λευκό. 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 

 
 
 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα 
Αλεξίου Αθανάσιος  
Δημάκος Δημήτρης 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Βρύνα Φωτεινή  
Χρυσικός Φώτιος 
Νερούτσου Μαρία 
Μεθυμάκη Άννα 
Πελέκης Ζαχαρίας 
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