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

 Τηλ.:  213 20 63 538 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 43η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2009/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 14-09-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 744312/9-9-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 09-09-2021. 
 

Θέμα 34ο  
Έγκριση του 1ου πρακτικού και την οριστική κατακύρωση του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΜΑΤΙ & ΖΟΥΜΠΕΡΙ)», προϋπολογισμού 4.215.000,00€ (συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.). 
   
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 
 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 Κόκκαλης Βασίλειος 
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Βλάχου Γεωργία 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λογοθέτη Αικατερίνη  
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Κουρή Μαρία 
 Καραμάνος Χρήστος 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. 
Ψαρομιχαλάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπόψη : 
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1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και  

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
 

2. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α’/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 44403 του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ. 
2494.Β/04-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής», την υπ’αρ.109290/39629/2016 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β/29-12-2016) «Έγκριση της υπ’αρ.438/2016 Απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο 
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και την 
υπ’αρ.37419/13479/2018 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 
1661/Β/11-5-2018) «Έγκριση της υπ’ αρ. 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται-επικαιροποιείται ο 
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» . 
 

3. Tα άρθρα 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α’/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της 
Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις 
σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση 
δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών». 
 

4. Την εγκύκλιο 6-2013/Υπ.Εσ._Αρ. Πρωτ. 1500-17.4.2013 «Οδηγίες για την εφαρμογή των 
διατάξεων του π.δ/τος 7/2013 σε θέματα έργων του ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών 
του ν.3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών». 
 

5. Το Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» 
 

6. Το γεγονός ότι τα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης στις περιοχές Μάτι και Ζούμπερι του Δήμου 
Μαραθώνος παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο εισχώρησης θραυσμάτων 
αμιαντοτσιμεντοσωλήνα και ενδεχομένως ινών αμιάντου στο πόσιμο νερό από τις συχνές 
επεμβάσεις αποκατάστασης των βλαβών που προκύπτουν λόγω της παλαιότητας του 
δικτύου και της αναγκαστικής λειτουργίας του υπό συνθήκες μεγάλων πιέσεων. Επίσης, 
ενόψει της θερινής περιόδου και της αυξημένης ζήτησης, ο Δήμος πρέπει άμεσα να 
επιληφθεί για την αποκατάσταση της ομαλής υδροδότησης των περιοχών όπως απορρέει 
από τις υποχρεώσεις του προς τους κατοίκους ή δημότες και να αντικαταστήσει άμεσα το 
απαρχαιωμένο και επικίνδυνο δίκτυο που παρουσιάζει σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα 
πλήρη διακοπή στην ροή της υδροδότησης. 
 

7. Τα υπ’ αριθ. 24536/16-10-2016, 22700/19-1-2021 ο.ε., 2914/19-2-2021 έγγραφα του 
Δήμου με τα οποία υποβλήθηκαν στην Περιφέρεια Αττικής η μελέτη και λοιπά 
συμπληρωματικά στοιχεία για το ανωτέρω έργο. 
 

8. Το υπ’ αριθ. 45880/20-1-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ανατολικής 
Αττικής της Περιφέρειας Αττικής. 
 

9. Τη με αριθμό 1/14-1-2021 ΟΕ (ΑΔΑ:6ΑΞΩΩΛΜ-4Θ4) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του ανωτέρω έργου 
που περιλαμβάνει συνοπτικά τις εξής εργασίες : 
- αντικατάσταση των ελαττωματικών τμημάτων των αμιαντοτσιμεντοσωλήνων με αγωγούς 
πολυαιθυλενίου υψηλής αντοχής (16 bar) 
- δημιουργία νέων ιδιωτικών συνδέσεων  
- Κατασκευή συνοδών φρεατίων εκκένωσης που τοποθετούνται στα χαμηλά σημεία των 
αγωγών έτσι ώστε να εξασφαλίζουν την εκκένωση του δικτύου. 
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10. Τη με αριθμό 300/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής οικ. Έτους 2021 και 
στην οποία περιλαμβάνεται το παρόν έργο (ΑΔΑ: 9ΝΟΡ7Λ7-ΛΥΠ) 
 

11. Τη με αριθμό 301/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2021 (ΚΑΕ 9773.05.021) 
και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 2021 και προβλέφθηκε η πίστωση έτους για το έργο 
(ΑΔΑ: 6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ). 

 
12. Την αρ. πρωτ. 363656/10-5-21 (ΑΔΑ: ΩΙΥΛ7Λ7-ΕΗ6) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  

 
13. Το με αρ.πρωτ. 228433/23-03-21 έγγραφο από το Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης 

/ Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού & Δικαστικών Υποθέσεων Π.Ε.Α.Α.. 
 

14. Το ότι οι άμεσες εργασίες αποκατάστασης του δικτύου είναι καίριας σημασίας για την 
καθημερινότητα των κατοίκων και για την μελλοντική διαφύλαξη της δημόσιας υγείας που 
βρίσκεται σε πιθανό κίνδυνο από την ύπαρξη και μόνο του παλαιού δικτύου από 
αμιαντοτσιμεντοσωλήνες και θα διασφαλίσουν την σύγχρονη και ασφαλή λειτουργία και 
χρήση του δικτύου ύδρευσης. 
 

15. Την Απόφαση με αριθμό: 748/30.03.2021(Α.Δ.Α.:6ΥΥΜ7Λ7-ΟΓΡ) της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία πραγματοποιήθηκε η :”Έγκριση σύναψης 
και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του 
Δήμου Μαραθώνος για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση 
αμιαντοτσιμεντοσωλήνων στο δίκτυο ύδρευσης της Νέας Μάκρης (περιοχές Μάτι και 
Ζούμπερι)  Δήμου Μαραθώνος» συνολικού προϋπολογισμού 4.215.000,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). ” 
 

16. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 20203/13.05.2021 έγγραφο, με το οποίο κοινοποιήθηκε η 260/2021 
Πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού με την οποία αποφασίστηκε ότι δεν κωλύεται η 
υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου 
Μαραθώνος για την εκτέλεση της μελέτης , η οποία εκπονήθηκε από την Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος με τίτλο του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 
(ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΤΙ & ΖΟΥΜΠΕΡΙ)». 

 
17. Την από 25-6-2021 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Περιφερειάρχη 

Αττικής και του Δημάρχου Μαραθώνα για το υπόψη έργου.  
 

18. Την αρ. 1473/2021 (ΑΔΑ:Ψ9ΤΠ7Λ7-ΕΨΠ) απόφαση της οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την εγκρίθηκε : α) η προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 
(ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΤΙ & ΖΟΥΜΠΕΡΙ)» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2.γ του 
ν.4412/2016, β) των όρων και της πρόσκλησης, για την κατασκευή του υπόψη έργου και γ) 
η σύσταση της επιτροπής διαπραγμάτευσης, για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 
(ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΤΙ & ΖΟΥΜΠΕΡΙ)», προϋπολογισμού 4.215.000,00€ 
(συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.). 

19. Το 1ο πρακτικό του θέματος σύμφωνα με το οποίο : 
 

Την Τρίτη 20.07.2021, συνεδρίασε η επιτροπή διαγωνισμού σύμφωνα με τη με 
αριθμό:1473/2021(Α.Δ.Α.: Ψ9ΤΠ7Λ7-ΕΨΠ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής και έχοντας υπόψη τη με αρ. Α.Δ.Α.Μ: 21PROC008893394_2021-07-09 
Διακήρυξη της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης λόγω 
κατεπείγουσας ανάγκης. 
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Έχοντας υπόψη την αρ. πρωτ. 578526/09.07.2021 πρόσκληση σε διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 
4412/2016, που εγκρίθηκε με τη αριθμό: 1473/2021(Α.Δ.Α.: Ψ9ΤΠ7Λ7-ΕΨΠ) Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και απεστάλη με το ανωτέρω έγγραφο της 
Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Α.Α. στους οικονομικούς φορείς: 
 
1) ΕΔΡΑΙΟΣ Α.Τ.Ε.,  
2) ΑΦΟΙ Χ.ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ Α.Τ.Ε.,  
3) ΑΙΘΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.,  
4 ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.,  
5) ΦΡΑΤΕΚ Α.Ε. 
 
καθώς επίσης και την Διακήρυξη με αρ. ΑΔΑΜ: 21PROC008893394_2021-07-09, παρέλαβε 
τους φακέλους προσφορών που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, δηλαδή μέχρι την Τρίτη 
20.07.2021 και ώρα 10:00, στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Α.Α.. 
Στην συνέχεια η επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην αποσφράγιση του 
υποφακέλου«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου«Οικονομική Προσφορά», για 
όλες τις προσφορές των προσκεκλημένων οικονομικών φορέων, και κατήρτισε τον παρακάτω 
Πίνακα 1 – Κατάλογος Συμμετεχόντων κατά σειρά Μειοδοσίας: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 
 
 

Α/Α
Αρ. Πρωτ. 

Προσφοράς 
Επωνυμία 

Προσφέροντα 
Ποσοστό 
έκπτωσης 

1 608428/20.07.2021
Κ/ΞΙΑ ΙΕΡΑ Α.Τ.Ε. – 

ΑΦΟΙ Χ. 
ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ 

23,33% 

2 608366/20.07.2021 ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ 20,65% 

3 608264/20.07.2021 ΑΙΘΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 17,98% 

4 608039/20.07.2021 ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 14,00% 

5 608104/20.07.2021 ΦΡΑΤΕΚ Α.Ε. 12,00% 

 
Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο των 
υποβληθέντων οικονομικών προσφορών και ειδικότερα της ολόγραφης και αριθμητικής 
αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης 
(έλεγχος ομαλότητας). 
Κατόπιν, ελέγχθηκε η πληρότητα και το περιεχόμενο όλων των συνημμένων εγγράφων του 
υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» για κάθε συμμετέχοντα Οικονομικό Φορέα, 
σύμφωνα με το άρθρο 23 της Διακήρυξης, και η Ε.Δ. διαπίστωσε ότι: 
Οι οικονομικοί φορείς του Πίνακα 1, υπέβαλλαν ορθώς και εγκαίρως όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά.Επομένως, όλοι οι οικονομικοί φορείς του Πίνακα 1 γίνονται δεκτοί. 
Βάσει του Πίνακα 1, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, 
είναι η προσφορά του οικονομικού φορέα «Κ/ΞΙΑ ΙΕΡΑ Α.Τ.Ε. – ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ 
ΑΤΕ» με ποσοστό μέσης έκπτωσης προσφοράς (Εμ) 23,33% και Σύνολο Δαπάνης κατά την 
προσφορά 2.618.479,46€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%). 

 
20. Την αρ. 1436/2021 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών με την 

οποία απορρίπτει την με αρ. Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) 1439/2021 προδικαστική 
προσφυγή και ορίζει την κατάπτωση του παραβόλου.  

 
 
 
Και επειδή 
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Η προσφορά του οικονομικού φορέα «Κ/ΞΙΑ ΙΕΡΑ Α.Τ.Ε. – ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ 
ΑΤΕ» με ποσοστό μέσης έκπτωσης προσφοράς (Εμ) 23,33% και Σύνολο Δαπάνης κατά την 
προσφορά 2.618.479,46€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
άποψης προσφορά και καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό 
σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης. 

 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ T Ε 

Την έγκριση του 1ου πρακτικού και την οριστική κατακύρωση στον οικονομικό φορέα «Κ/ΞΙΑ ΙΕΡΑ 
Α.Τ.Ε. – ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ ΑΤΕ» με ποσοστό μέσης έκπτωσης προσφοράς (Εμ) 
23,33% και Σύνολο Δαπάνης κατά την προσφορά 2.618.479,46€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), του έργου 
με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΤΙ & ΖΟΥΜΠΕΡΙ)», προϋπολογισμού 4.215.000,00€ 
(συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.). 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

Την έγκριση του 1ου πρακτικού και την οριστική κατακύρωση στον οικονομικό φορέα «Κ/ΞΙΑ ΙΕΡΑ 
Α.Τ.Ε. – ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ ΑΤΕ» με ποσοστό μέσης έκπτωσης προσφοράς (Εμ) 
23,33% και Σύνολο Δαπάνης κατά την προσφορά 2.618.479,46€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), του έργου 
με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΤΙ & ΖΟΥΜΠΕΡΙ)», προϋπολογισμού 4.215.000,00€ 
(συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.). 
 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και το αναπληρωματικό 

μέλος κα. Λογοθέτη Αικατερίνη απέχουν από την ψηφοφορία. 
 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και Μεθυμάκη Άννα 

καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση. 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την ως 

άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Στην 33η Συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής 
(06-07-2021) καταψηφίσαμε το εν λόγω θέμα, τονίζοντας μεταξύ άλλων, το ότι το μόνο βέβαιο 
από την προτεινόμενη διαδικασία (διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση) είναι η εξαιρετικά χαμηλή έκπτωση του υποψήφιου αναδόχου, έναντι του 55% - 
60%, όσο είναι δηλαδή οι συνήθεις εκπτώσεις σε ανοικτές διαδικασίες με προηγούμενη 
δημοσίευση, δεδομένου του προϋπολογισμού του έργου που ανέρχεται στα 4.215.000,00€ 
(συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.). Η σημερινή εισήγηση μας επιβεβαιώνει. Η εξαιρετικά 
χαμηλή έκπτωση του υποψήφιου αναδόχου (23,33%) αποδεικνύει ότι πρόκειται για άλλη μια 
περίπτωση κατασπατάλησης δημόσιων πόρων». 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
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