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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 58η
Απόφαση υπ’ αριθμ. 3020/2019
Στην Αθήνα, σήμερα στις 03-12-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 778013 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη
της, στις 28-11-2019.
Θέμα 39ο
Ανάκληση των υπ΄αριθμ.854/2019, 1621/2019 και 2223/2019 αποφάσεων της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και την ακύρωση του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας:
«Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης των εγκαταστάσεων στο δίκτυο ύδρευσης Σατερλί - Κανάκια
του Δήμου Σαλαμίνας», με Κ.Α.Ε. 9773.08.013 και προϋπολογισμού 29.923,44 €.
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
Παρόντες:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.:
• Παπαγεωργίου Νικόλαος
• Κόκκαλης Βασίλειος
• Κοσμόπουλος Ελευθέριος
• Καραμάνος Χρήστος
• Κατσικάρης Δημήτριος
• Τημπλαλέξης Γρηγόριος
Τα αναπληρωματικά μέλη:
• Βλάχου Γεωργία
• Μελάς Σταύρος
• Καλογήρου Φανή - Χριστίνα
• Λογοθέτη Αικατερίνη
• Ανδρουλακάκης Νικόλαος
Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ:
• Γεωργόπουλος Γεώργιος
• Αδαμόπουλου Γεωργία
• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
• Κουρή Μαρία
• Μπαλάφας Γεώργιος
• Μεθυμάκη Άννα
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (5) πέντε, έχουν αντικατασταθεί από τα
αναπληρωματικά μέλη.
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αθηνά
Δημητροπούλου.
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας, δίνει το λόγο στον κ. Μοσχολέα ο οποίος ενημερώνει τα
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Τον οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ
238/Α/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ Β’3051/05-09-2017).
4. Το Π.Δ. υπ’ αρ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και
λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 (Α’ 42),
αρμοδιότητας των Περιφερειών».
5. Το Ν. 3481/2006 «Τροποποιήσεις στη Νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την Ανάθεση
και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις».
6. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και
άλλες διατάξεις».
7. Το Ν. 4412/2016 «Ανάθεση και Εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και
παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
8. Την Εγκύκλιο 6/2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 1-1-2011.
9. Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις.
10. Την υπ΄αριθμ.96/2018 απόφαση του ΔΣ του Δήμου Σαλαμίνας με την οποία εγκρίθηκε η
μελέτης της παροχής υπηρεσίας του θέματος.
11. Την από 18/02/2019 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σαλαμίνας και της
Περιφέρειας Αττικής για τη υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας του θέματος.
12. Την υπ΄αριθμ.71/02.01.2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την χρηματοδότηση της
παροχής υπηρεσίας του θέματος, ποσού 29.923,44 €.
13. Την με αρ. 854/2019 (Συνεδρίαση 18η/01-04-2019) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Αττικής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης της παροχής υπηρεσίας,
αποφασίστηκε η δημοπράτησή της και συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού.
14. Την υπ΄αριθμ. 1621/2019 (33η Συνεδρίαση / 27.06.2019) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το από 06/06/2019 «ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι» της Επιτροπής
Διαγωνισμού και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον Ε.Δ.Ε «ΣΧΕΤΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΟ».
16. Την υπ΄αριθμ. 2223/2019 (41η Συνεδρίαση / 29.08.2019) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το από 06/06/2019 «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ» της
Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον Ε.Δ.Ε
«ΣΧΕΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ».
17. Την υπ΄αριθμ.554488/20.09.2019 πρόσκληση στον προσωρινό μειοδότη για υπογραφή του
συμφωνητικού.
18. Το υπ΄αριθμ.624422/14.10.2019 έγγραφο μας, με το οποίο ζητήσαμε από τον Δήμο Σαλαμίνας
να μας ενημερώσει για το αν η συντήρηση και η εκμετάλλευση των δικτύων ύδρευσης του
Δήμου Σαλαμίνας έχει περιέλθει στην αρμοδιότητα της ΕΥΔΑΠ.
19. Το υπ΄αριθμ.20393/19.11.2019 έγγραφο του Δήμου Σαλαμίνας με το οποίο μας ενημέρωσε ότι
ο Δήμος Σαλαμίνας έχει παραχωρήσει τον έλεγχο και την συντήρηση των
εγκαταστάσεων ύδρευσης του νησιού στην ΕΥΔΑΠ από τον Φεβρουάριο του 2019.
20. Τις διατάξεις της παρ.2(α) του άρθρου 106 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τις οποίες : « Η
ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με
ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου
οργάνου, λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης».
21. Το από 02/12/2019 «ΠΡΑΚΤΙΚΟ IIΙ» της Επιτροπής Διαγωνισμού, σχετικά με την ματαίωση
της διαδικασίας ανάθεσης, επειδή η από 18/02/2019 συναφθείσα Προγραμματική Σύμβαση
μεταξύ του Δήμου Σαλαμίνας και της Περιφέρειας Αττικής δεν έχει πλέον ισχύ λόγω του ότι τα
δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Σαλαμίνας παραχωρήθηκαν τον Φεβρουάριο του 2019 στην
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ΕΥΔΑΠ για συντήρηση και εκμετάλλευση. Συνεπώς δεν είναι πλέον ο Δήμος Σαλαμίνας κύριος
της υπόψη παροχής υπηρεσίας όπως προβλεπόταν στην σχετική Προγραμματική Σύμβαση.
ΕΠΕΙΔΗ
1. Με το υπ΄αριθμ.20393/19.11.2019 έγγραφο του, ο Δήμος Σαλαμίνας μας ενημέρωσε ότι ο
Δήμος Σαλαμίνας έχει παραχωρήσει τον έλεγχο και την συντήρηση των εγκαταστάσεων
ύδρευσης του νησιού στην ΕΥΔΑΠ από τον Φεβρουάριο του 2019.
2. Η συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας αφορά την συντήρηση εγκαταστάσεων ύδρευσης των
οποίων την συντήρηση και τον έλεγχο έχει παραχωρήσει ο Δήμος Σαλαμίνας στην ΕΥΔΑΠ
από τον Φεβρουάριο του 2019.
3. Η από 18/02/2019 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σαλαμίνας και της Περιφέρειας
Αττικής για τη υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας του θέματος δεν έχει πλέον εφαρμογή διότι ο
Δήμος Σαλαμίνας δεν είναι πια ο κύριος των εγκαταστάσεων ύδρευσης του νησιού της
Σαλαμίνας και συνεπώς δεν πληρείται πλέον ο βασικός όρος της προγραμματικής σύμβασης
που προβλέπει ως κύριο του έργου τον Δήμο Σαλαμίνας.
4. Δεν έχει υπογραφεί η σύμβαση για την εκτέλεση της εν λόγω παροχής υπηρεσίας μεταξύ του
προσωρινού αναδόχου και της Περιφέρειας Αττικής.
5. Με την από 29/11/2019 υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου με την οποία συνηγορεί
στην ματαίωση του διαγωνισμού.
6. Στην παρ.2 (α) του άρθρου 106 του Ν.4412/2016 αναφέρετε ότι : « Η ματαίωση της διαδικασίας
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, λόγω παράτυπης διεξαγωγής
της διαδικασίας ανάθεσης». Στην συγκεκριμένη περίπτωση τα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου
Σαλαμίνας παραχωρήθηκαν από τον ίδιο τον Δήμο Σαλαμίνας στην ΕΥΔΑΠ για συντήρηση και
εκμετάλλευση. Συνεπώς ο Δήμος Σαλαμίνας δεν είναι πλέον ο κύριος του έργου, όπως
αναφέρεται στην από 18/02/2019 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σαλαμίνας και
της Περιφέρειας Αττικής, και επομένως η εν λόγω προγραμματική σύμβαση δεν είναι πλέον σε
ισχύ.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
1. Την ανάκληση της υπ΄αριθμ.854/2019 (Συνεδρίαση 18η/01-04-2019) απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι
διακήρυξης της παροχής υπηρεσίας «Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης των
εγκαταστάσεων στο δίκτυο ύδρευσης Σατερλί - Κανάκια του Δήμου Σαλαμίνας», με
Κ.Α.Ε. 9773.08.013 και προϋπολογισμού 29.923,44 €. (συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.).του θέματος, αποφασίστηκε η δημοπράτησή της και συγκροτήθηκε η επιτροπή
διαγωνισμού.
2. Την ανάκληση της 1621/2019 (33η Συνεδρίαση / 27.06.2019) απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το από 06/06/2019 «ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι»
της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον
Ε.Δ.Ε «ΣΧΕΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ»
3. Την ανάκληση της υπ΄αριθμ. 2223/2019 (41η Συνεδρίαση / 29.08.2019) απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το από 06/06/2019
«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ» της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακυρώθηκε οριστικά το αποτέλεσμα
του διαγωνισμού στον Ε.Δ.Ε «ΣΧΕΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ».
4. Την ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για την παροχή υπηρεσίας:
«Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης των εγκαταστάσεων στο δίκτυο ύδρευσης
Σατερλί - Κανάκια του Δήμου Σαλαμίνας», με Κ.Α.Ε. 9773.08.013 και προϋπολογισμού
29.923,44 €. (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής (Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής), θα
κοινοποιηθεί και στον οικονομικό φορέα που συμμετείχε στον εν λόγω διαγωνισμό.
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει
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1. Την ανάκληση της υπ΄αριθμ. 854/2019 (Συνεδρίαση 18η/01-04-2019) απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης
της παροχής υπηρεσίας «Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης των εγκαταστάσεων στο
δίκτυο ύδρευσης Σατερλί - Κανάκια του Δήμου Σαλαμίνας», με Κ.Α.Ε. 9773.08.013 και
προϋπολογισμού
29.923,44€.
(συμπεριλαμβανομένου
του
Φ.Π.Α.).του
θέματος,
αποφασίστηκε η δημοπράτησή της και συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού.
2. Την ανάκληση της 1621/2019 (33η Συνεδρίαση / 27.06.2019) απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το από 06/06/2019 «ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι»
της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον Ε.Δ.Ε
«ΣΧΕΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ»
3. Την ανάκληση της υπ΄αριθμ. 2223/2019 (41η Συνεδρίαση / 29.08.2019) απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το από 06/06/2019
«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ» της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακυρώθηκε οριστικά το αποτέλεσμα του
διαγωνισμού στον Ε.Δ.Ε «ΣΧΕΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ».
4. Την ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για την παροχή υπηρεσίας:
«Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης των εγκαταστάσεων στο δίκτυο ύδρευσης
Σατερλί - Κανάκια του Δήμου Σαλαμίνας», με Κ.Α.Ε. 9773.08.013 και προϋπολογισμού
29.923,44 €. (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής (Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής), να
κοινοποιηθεί από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων στον οικονομικό φορέα
που συμμετείχε στον εν λόγω διαγωνισμό.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέππας

Τα Μέλη
Παπαγεωργίου Νικόλαος
Κόκκαλης Βασίλειος
Κοσμόπουλος Ελευθέριος
Καραμάνος Χρήστος
Κατσικάρης Δημήτριος
Τημπλαλέξης Γρηγόριος
Βλάχου Γεωργία
Μελάς Σταύρος
Καλογήρου Φανή - Χριστίνα
Λογοθέτη Αικατερίνη
Ανδρουλακάκης Νικόλαος
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