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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 19η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 966/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 08-04-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 94720 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
στις 03-04-2019. 

 
Θέμα 44ο  

Έγκριση  των  υπ΄ αριθμ. 9/2019  και  10/2019  Πρακτικών  της  Γνωμοδοτικής  Επιτροπής 
Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων  προμηθειών και  παροχής υπηρεσιών 
της Π.Ε.Α.Α.  στο πλαίσιο της  υπ΄ αριθμ.2/2019 Διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, 
κάτω των ορίων, για  την ανάθεση εργασιών καταπολέμησης  του  δάκου  της  ελιάς,  προκειμένου  
να  προστατευτούν  οι ελαιοκομικοί  τομείς της Περιφερειακής  Ενότητας  Ανατολικής  Αττικής 
(Π.Ε.Α.Α.)  για  το  έτος  2019.             
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  

 Μπαλάφας Γεώργιος  

 Τζίβα Αιμιλία  

 Βρύνα Φωτεινή 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Τσούπρα Ιωάννα  

 Μεταξά Ειρήνη 

 Χριστάκη Μαρία  

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 

 Δημάκος Δημήτριος 

 Σαπουνά Αγγελική 

 Καράμπελας Κωνσταντίνος  

 Μπαλού Αλεξάνδρα  

 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (4) τέσσερα έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 9 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της για την αριθ. πρωτ. 91236/02-04-
2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
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Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.3852/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4071/11-04-2012 (ΦΕΚ 

85/Α΄/11-4-2012) και  όπως περαιτέρω τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

2. Το Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27-12-2010) – «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», 

όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/Β/11-05-2018) 

απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα «Έγκριση της 

121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης 

– επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».  

3. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει. 

4. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

45/Α/09-03-1999) όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 7 και 13 έως 15, συμπληρωματικά  με το ν. 

4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και 

άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-

2015» (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011), όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 21 και 26.        

5. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως ισχύει. 

6. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα  Διαύγεια”  

και  άλλες  διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως ισχύει. 

7. Το Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α/16-06-

2011), όπως ισχύει. 

8. 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» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως ισχύει. 

9. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11-04-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση-Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»  και  

ιδιαιτέρως  της  παρ.14  του άρθρου 6, όπως ισχύει.   

10. Το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 

4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα την παρ. Ζ του αρ. 1 «Προσαρμογή της 

ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16/2/2011 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις  εμπορικές  συναλλαγές», όπως ισχύει. 

11. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 

Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-

2013), όπως ισχύει.  

12. Το Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως ισχύει και ειδικότερα τις διατάξεις 

του άρθρου 1.  

13. Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014), όπως ισχύει.   

14. Το  Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη  υποχρεώσεων από  τους  Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016), 

όπως ισχύει. 
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15.  Την υπ' αριθμ. 1191/14-03-2017 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))» 

(ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017), όπως ισχύει.  

16. Την με αρ. πρωτ. 57654/22-05-2017 Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 1781/Β/23-05-2017), όπως 

ισχύει.  

17. Τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

18. Την με αρ. πρωτ. οικ. 130459/02-07-2018 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής «Μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους 

της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» 

σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 2780/Β/12-07-2018), όπως ισχύει.   

19. Την υπ’ αριθμ. οικ.48105/6-3-2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί «Ορισμού 

Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής», η 

οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 114/τ. Υ.Ο.Δ.Δ /10-3-2017, όπως ισχύει.  

20. Το υπ΄αριθμ. 64528/3-4-2018 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη και 

Συλλογικών Οργάνων, περί εκτέλεσης δαπανών Περιφερειακών Ενοτήτων – Μέθοδος 

υπολογισμού της αξίας συμβάσεων, με τις συνημμένες σε αυτό πράξεις του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου.  

21. Την με αρ. πρωτ. οικ. 130459/02-07-2018 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους 
της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη»  
σε  Προϊσταμένους  της  Περιφέρειας  Αττικής» (ΦΕΚ 2780/τ. Β΄/12-07-2018).  

22. Την υπ’ αρ. οικ. 48105/6-3-2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Ορισμός 
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 
Υ.Ο.Δ.Δ. 114/10-3-2017),  όπως  ισχύει.  

23. Την υπ΄αριθμ. 70/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την 

οποία συγκροτήθηκαν, αρχής γενομένης από 6-2-2019: α) Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή  

Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής 

υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., β) Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της 

Π.Ε.Α.Α., με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 60.000,00€, χωρίς ΦΠΑ και γ) Τριμελής 

Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών 

της Π.Ε.Α.Α., για  χρονικό  διάστημα  ενός (1) έτους (ΑΔΑ: Ψ4ΟΚ7Λ7-Μ2Φ). 

24. Την υπ΄αριθμ. 348/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί  έγκρισης  

προγράμματος προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους  2019 (ΑΔΑ: 66557Λ7-

ΒΛΣ). 

25. Την υπ΄αριθμ. 349/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί  έγκρισης 

προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 και ολοκληρωμένου 

Πλαισίου Δράσης 2019 (ΑΔΑ: ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ), η οποία επικυρώθηκε με την α.π. 

111063/35236/02-01-2019 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

26. Το με αρ. πρωτ. 12067/161065/21-11-2018 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Φυτ. Παραγωγής 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, περί έναρξης προγράμματος συλλογικής 

καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2019.  
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27. Το με αρ. πρωτ. 221/9-1-2019 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 

Π.Ε.Α.Α., με το οποίο μας γνώρισαν: α) τα στοιχεία πίνακα αναφορικά με τους ελαιοκομικούς 

τομείς της περιοχής μας που προβλέπεται να γίνουν ψεκασμοί υπό την προϋπόθεση ότι i) η 

κατά τόπους καρποφορία ανέρχεται σε ποσοστό 25%, ii) το πρόγραμμα δακοκτονίας θα γίνει 

αποδεκτό από τους αντίστοιχους Δήμους και τα Δημοτικά Διαμερίσματα και β) τις τεχνικές 

προδιαγραφές του προγράμματος δακοκτονίας για το έτος 2019. 

28. Την  υπ’ αριθμ. 71/2019  απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής  της  Περιφέρειας  Αττικής,  με  
την  οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού ύψους 148.463,31€  
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, προκειμένου να 
προστατευτούν οι ελαιοκομικοί τομείς της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής 
(Π.Ε.Α.Α.) για το έτος 2019  (ΑΔΑ: ΩΨΒΔ7Λ7-ΘΡΚ, ΑΔΑΜ:19REQ004362802). 

29. Την  υπ΄ αρ. πρωτ. 48481/15-02-2019 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 
148.463,31€ (ΑΔΑ: ΨΧΤ27Λ7-5ΩΝ, ΑΔΑΜ: 19REQ004471086), η οποία καταχωρήθηκε  με  
α/α 1527  στο  Βιβλίο  Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής  της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης 
– Τμήματος  Δημοσιονομικών  Δεσμεύσεων.  

30. Την υπ΄αριθμ. 2/2019 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ:19PROC004513258, ΕΣΗΔΗΣ:70711) 
Ηλεκτρονικού Ανοικτού  Διαγωνισμού, κάτω  των  ορίων, για την ανάθεση εργασιών  
καταπολέμησης  του δάκου της ελιάς, προκειμένου να προστατευτούν οι ελαιοκομικοί   τομείς  
της  Περιφερειακής  Ενότητας  Ανατολικής  Αττικής (Π.Ε.Α.Α.)  για  το έτος 2019. 

31. Το  υπ΄ αριθμ.οικ.57781/25-02-2019  έγγραφο,  με  το οποίο ενημερώσαμε  την  αρμόδια  
Επιτροπή  αξιολόγησης  της  Π.Ε.Α.Α. για  την ημερομηνία  αποσφράγισης δικαιολογητικών 
συμμετοχής-τεχνικών προσφορών  στο  πλαίσιο  της ανωτέρω Διακήρυξης. 

32. Το  υπ΄ αριθμ.84134/26-03-2019 έγγραφο προς την ανωτέρω Επιτροπή, με το οποίο της 
διαβιβάσαμε  ένα (1) φάκελο δικαιολογητικών  συμμετοχής. 

33. Το  υπ΄ αριθμ.9/2019 Πρακτικό, με το οποίο η ανωτέρω Επιτροπή γνωμοδότησε τα κάτωθι: 

[Στην Παλλήνη σήμερα, ημέρα Τρίτη 26/03/2019 και ώρα 10:00πμ, στο κατάστημα της 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, συνήλθε, η συγκροτηθείσα με την υπ΄αριθμ. 70/2019 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, Γνωμοδοτική Επιτροπή 
Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών 
της Π.Ε.Α.Α, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 6/20-3-2019 νόμιμη πρόσκληση της Προέδρου, 
αποτελούμενη από τους κατωτέρω: 

 
1. Θραβάλου Αικατερίνη, υπάλληλο της Δ/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Αττικής. του κλάδου 
Π.Ε Μηχανικών, ως Πρόεδρος 
2. Δάρατζη Δημήτριο, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Α.Α του κλάδου Τ.Ε 
Μηχανικών, ως μέλος 
3. Βάτσο Δημήτριο, προϊστάμενο του Τμήματος Αλιείας της Π.Ε.Α.Α. της Δ/νσης Αλιείας, του 
κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών, ως μέλος 

 
με την παρουσία και τη συμμετοχή της γραμματέως  Καρατζαφέρη Ευσταθία –Γαβριέλας,  
υπαλλήλου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.Α.Α του κλάδου Π.Ε. 
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, 
 
προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής – Τεχνικών 
Προσφορών, στο πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την 
ανάθεση εργασιών καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, προκειμένου να προστατευτούν οι 
ελαιοκομικοί τομείς της Π.Ε.Α.Α. για το έτος 2019 
(Διακ. 2/2019, ΑΔΑΜ: 19PROC004513258, ΕΣΗΔΗΣ: 70711)  
 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
1. το υπ’ αρίθμ. πρωτ. οικ. 57781/25-02-2019 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε.Α.Α. με 
το οποίο ενημερώθηκε η επιτροπή για τη διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού.  
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2. το υπ’ αρίθμ. πρωτ. οικ 84134/26-03-2019 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε.Α.Α. με 
το οποίο διαβιβάστηκε στην επιτροπή ένας φάκελος προσφοράς σε έντυπη μορφή του 
προμηθευτή:  «ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ» 
3. την υπ. αριθ. 02/2019 διακήρυξη του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών της 
Π.Ε.Α.Α.  
4.  το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό και διαπίστωσε ότι: 
 
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο 
εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον 
αριθμό 70711. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με τη 
διακήρυξη, η 19-03-2019 και ώρα 11:30μμ και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών είναι η 26/03/2019 και ώρα 10:00πμ. 
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο 
σύστημα με τα διαπιστευτήρια,(όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), της 
προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 70711 και διαπίστωσε ότι αφενός ο 
διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν 
υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό δύο προσφορές από τους παρακάτω προμηθευτές:  
 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 19/03/2019 ώρα 15:15:19 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ 

07/03/2019 ώρα 15:58:58 

 
Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 
περιεχόμενο των προσφορών. Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν 
τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε 
ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 
πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω 
διαδικασία  οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι 
δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι ο υποφάκελος «Οικονομικές 
Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκε, αφού σύμφωνα  με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτός θα 
αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού. 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές 
είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς κωδικούς α/α 
συστήματος: 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Α/Α συστήματος προσφοράς 

ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 131746 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΠΕ 

130655 

 
Από την εξέταση των δικαιολογητικών συμμετοχής παρατηρούνται τα εξής :  
 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 

Άρθρο 5.1.i Εγγύηση Συμμετοχής Αποδεκτό 

Άρθρο 5.1.ii Έντυπο ΤΕΥΔ Αποδεκτό 

Άρθρο 5.2.A Δήλωση συμμόρφωσης με τους όρους των  
τεχνικών προδιαγραφών 

Αποδεκτό 

Άρθρο 5.2.B Υ.Δ. Αποδεκτό 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ 

Άρθρο 5.1.i Εγγύηση Συμμετοχής Δεν κατατέθηκε 
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Άρθρο 5.1.ii Έντυπο ΤΕΥΔ Δεν κατατέθηκε 

Άρθρο 5.2.A Δήλωση συμμόρφωσης με τους όρους των  
τεχνικών προδιαγραφών 

Αποδεκτό 

Άρθρο 5.2.B Υ.Δ. Δεν κατατέθηκε 

Παρατήρηση: Δεν έχει κατατεθεί φάκελος «δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά» σε 
έντυπη μορφή. 

 
γνωμοδοτεί  ομόφωνα 

 
να προχωρήσει η διαδικασία στο επόμενο στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης  της οικονομικής 
προσφοράς του προμηθευτή «ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ». 
 
Απορρίπτεται η κάτωθι συμμετοχή – τεχνική προσφορά :  
 
«ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ», λόγω ελλιπών 
δικαιολογητικών σε ηλεκτρονική μορφή και μη κατάθεσης φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 
Τεχνική Προσφορά» σε έντυπη μορφή. 
 
Μετά από αυτά η επιτροπή επικύρωσε το παρόν πρακτικό, το οποίο συντάχθηκε σε 3 αντίγραφα και 
η Πρόεδρος αυτής έλυσε την συνεδρίαση.] 
 

34. Το υπ΄ αριθμ.οικ.90547/1-04-2019 έγγραφο, με το οποίο ενημερώσαμε τους συμμετέχοντες 
στον εν λόγω διαγωνισμό καθώς και την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης της Π.Ε.Α.Α.  για  την 
ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. 

35. Το  υπ΄ αριθμ.10/2019 Πρακτικό, με το οποίο η ανωτέρω Επιτροπή γνωμοδότησε τα κάτωθι: 

[Στην Παλλήνη σήμερα, ημέρα Δευτέρα 01/04/2019 και ώρα 10:00πμ, στο κατάστημα της 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, συνήλθε, η συγκροτηθείσα με την υπ΄αριθμ. 70/2019 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, Γνωμοδοτική Επιτροπή 
Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών 
της Π.Ε.Α.Α, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 19/27-3-2019 νόμιμη πρόσκληση της Προέδρου, 
αποτελούμενη από τους κατωτέρω: 

 
1.Θραβάλου Αικατερίνη, υπάλληλο της Δ/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Αττικής. του κλάδου 
Π.Ε Μηχανικών, ως  Πρόεδρος 
2.Δάρατζη Δημήτριο, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Α.Α του κλάδου Τ.Ε 
Μηχανικών, ως μέλος 
3.Βάτσο Δημήτριο, προϊστάμενο του Τμήματος Αλιείας της Π.Ε.Α.Α. της Δ/νσης Αλιείας, του κλάδου 
Π.Ε. Γεωτεχνικών, ως μέλος 

 
με την παρουσία και τη συμμετοχή της γραμματέως  Καρατζαφέρη Ευσταθία –Γαβριέλας,  
υπαλλήλου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.Α.Α του κλάδου Π.Ε. 
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, 
 
προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών, στο πλαίσιο του 
Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την ανάθεση εργασιών καταπολέμησης 
του δάκου της ελιάς, προκειμένου να προστατευτούν οι ελαιοκομικοί τομείς της Π.Ε.Α.Α. για το έτος 
2019 
(Διακ. 2/2019, ΑΔΑΜ: 19PROC004513258, ΕΣΗΔΗΣ: 70711). 

 
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο 
εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον 
αριθμό 70711. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη 
διακήρυξη η 19η/03/2019 και ώρα 23:30 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
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δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών η 26η/03/2019 και ώρα 10:00. Ύστερα από την 
ηλεκτρονική αποσφράγιση αυτών και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 90547/01-04-2019 έγγραφο του 
Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε.Α.Α., ορίστηκε ημερομηνία αποσφράγισης 
των οικονομικών προσφορών η 1η/04/2019 και ώρα 10:00. 
Για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε στο 
σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) της 
Προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 70711 που ανταποκρίνεται στην υπ’ αριθ. 
2/2019 διακήρυξη του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε.Α.Α. και  αφού 
έλαβε υπόψη της και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, κατέγραψε την  
οικονομική προσφορά που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ από τον έναν (1) προμηθευτή 
ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ που είχε προκριθεί  κατά τον έλεγχο-αξιολόγηση των 
«δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών» ως εξής: 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ : «ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ» 

Τιμή μονάδας Αριθμός δένδρων Αριθμός ψεκασμών Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ) Σύνολο (με ΦΠΑ) 

0,08 € 474.113 3 114027,12€ 141393,63€ 

 
 
Μετά από τα παραπάνω η επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της αποδοχής της μοναδικής 
οικονομικής προσφοράς του Κοντούλη Γεώργιου του Κων/νου με τιμή μονάδας 0,08 € , 
114027,12€ χωρίς ΦΠΑ και συνολικής τιμής  141393,63€ με ΦΠΑ καθώς και την ανάδειξή του ως 
μειοδότη για την ανάληψη του έργου καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, προκειμένου να 
προστατευτούν οι ελαιοπαραγωγικές εκτάσεις που βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα 
Ανατολικής Αττικής για το έτος 2019. 
 
Μετά από αυτά η επιτροπή επικύρωσε το παρόν πρακτικό, το οποίο συντάχθηκε σε 3 αντίγραφα και 
η Πρόεδρος αυτής έλυσε την συνεδρίαση.] 
 

εισηγείται 

 

    να  αποφασίσει  η  Οικονομική Επιτροπή  την  έγκριση  των  υπ΄ αριθμ.9/2019 και 10/2019 
Πρακτικών  της  Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων  προμηθειών και  παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α.  στο πλαίσιο της  υπ΄ 
αριθμ.2/2019 Διακήρυξης  ηλεκτρονικού   ανοικτού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για  την 
ανάθεση  εργασιών  καταπολέμησης  του  δάκου  της  ελιάς,  προκειμένου  να  προστατευτούν  οι 
ελαιοκομικοί  τομείς της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (Π.Ε.Α.Α.)  για   το  έτος  
2019,  και  ως  εκ  τούτου, την  αποδοχή  της μοναδικής οικονομικής προσφοράς του Κοντούλη 
Γεώργιου του Κων/νου με τιμή μονάδας 0,08€, (συνολική τιμή:114027,12€ χωρίς ΦΠΑ και 
συνολική τιμή:141393,63€ με ΦΠΑ καθώς και την ανάδειξή του ως μειοδότη για τις εργασίες  
καταπολέμησης  του  δάκου  της  ελιάς. 
 
     Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0879 «Λοιπές αμοιβές» του Ε.Φ. 05072 του 
Προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Αττικής – Π.Ε.Α.Α. του οικονομικού έτους 2019, 
σύμφωνα  με  τα  όσα  ανωτέρω εκτέθηκαν.-  

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
την  έγκριση  των  υπ΄ αριθμ.9/2019 και 10/2019 Πρακτικών  της  Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων  προμηθειών και  παροχής υπηρεσιών 
της Π.Ε.Α.Α.  στο πλαίσιο της  υπ΄ αριθμ.2/2019 Διακήρυξης  ηλεκτρονικού   ανοικτού 
διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για  την ανάθεση  εργασιών  καταπολέμησης  του  δάκου  της  
ελιάς,  προκειμένου  να  προστατευτούν  οι ελαιοκομικοί  τομείς της Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής (Π.Ε.Α.Α.)  για   το  έτος  2019,  και  ως  εκ  τούτου, την  αποδοχή  της 
μοναδικής οικονομικής προσφοράς του Κοντούλη Γεώργιου του Κων/νου με τιμή μονάδας 0,08€, 
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(συνολική τιμή:114027,12€ χωρίς ΦΠΑ και συνολική τιμή:141393,63€ με ΦΠΑ καθώς και την 
ανάδειξή του ως μειοδότη για τις εργασίες  καταπολέμησης  του  δάκου  της  ελιάς. 
 
     Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0879 «Λοιπές αμοιβές» του Ε.Φ. 05072 του 
Προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Αττικής – Π.Ε.Α.Α. του οικονομικού έτους 2019. 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Μπαλάφας Γεώργιος  
Τζίβα Αιμιλία 
Βρύνα Φωτεινή 
Τσούπρα Ιωάννα  
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία  
Πελέκης Ζαχαρίας 
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