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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 47η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2238/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 05-10-2021, 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: 814022/30-09-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 30-09-2021. 

 
Θέμα 63ο  

Λήψη απόφασης για την άσκηση αίτησης αναθεώρησης  κατά της 1309/2021 Απόφασης του 
Έβδομου Τμήματος (Στ΄ Διακοπών)  του Ελεγκτικού Συνεδρίου , που αφορά την σύναψη σύμβασης 
για την κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
Π.Ε.Ο.Α.Κ. – ΘΕΣΗ ΡΕΜΑ ΓΙΩΡΓΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ» προϋπολογισμού 2.370.000,00€ (πλέον 
του Φ.Π.Α.24%) με κωδ. ΕΣΗΔΗΣ 94056. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Μελάς Σταύρος  

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  

• Κουρή Μαρία  

• Καραμάνος Χρήστος  

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  
 
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία 
Ντόβα. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 10 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα Καράλη 
(Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Δυτικής Αττικής) η οποία ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη : 

1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

2. Την με αριθμ.37419/13479/8-5-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής (ΦΕΚ 16661Β/11.05.2018), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του «Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/31.01.2013, «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές 
ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 κ.λπ.». 

4. Την με αριθμ. 198409/16.10.2018 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, περί τοποθέτησης 
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών. 

5. Την με αρ. πρωτ. οικ20955/22.01.2019 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία 
τοποθετούνται, οι ασκούντες καθήκοντα ευθύνης υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής. 

6. Την με αρ. πρωτ.: 499022/02.09.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, περί ορισμού 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής και μεταβίβασης 
Αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 688/τ. ΥΟΔΔ/3.9.2019). 

7. Την υπ’αρίθμ. 505910 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, περί ανάθεσης – μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ Β’ 3411/6-9-2019) 

8. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016),«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών 
και Υπηρεσιών» όπως αυτός ισχύει σήμερα. 

9. Το Ν. 4281/14 (ΦΕΚ  Α 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας» όπως 
ισχύουν σήμερα. 

10. Του Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

11. Του Ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 
12. Του Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» . 
13. Του Ν.3861/2010 (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».  

14. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011, «Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης» και την με 
αριθμ. ΔΙΣΚΟ/Φ.18/ΟΙΚ.21526/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». 

15. Τον Ν. 4042/2012 (Α' 24/13.02.2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 

16. Την απόφαση με αρ. 36259/1757/Ε103 (Β' 1312/24.08.2010) «Μέτρα όροι και πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές , κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» 

17. Την με αρ.63/16-04-2020 (ΑΔΑ:ΩΓΚΦ7Λ7-ΓΦ4) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής που αφορά την 1η τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων για 
το οικονομικό έτος 2020, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου του θέματος με κωδικό : ΚΑΕ 
9775.06.027. 

18. Η με αρ. πρωτ.: 789777/A/A2608/16-10-2020 (ΑΔΑ: ΨΤΡΜ7Λ7-572) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης. 

19. Το με Α.Π.:423398/22-06-2020 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής με θέμα «Περί 
ενεργειών δημοπράτησης έργου Αντιπλημμυρικής Προστασίας», με κατεπείγουσες διαδικασίες, που 
αφορά την ευρύτερη περιοχή ΠΕΟΑΚ-θέση ρέμα Γιώργη, η οποία πλήττεται από πλημμυρικά 
φαινόμενα ακόμα και σε μέτριες βροχοπτώσεις. 

20. Το με Αριθ.Πρωτ.260/22-05-2020 έγγραφο του Δήμου Μεγαρέων για άμεσες ενέργειες στην εν λόγω 
περιοχή προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων. 

21. Το από 16-06-2020 έγγραφο του Γ΄Τμήματος Τροχαίας Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με το οποίο η 
συσσώρευση μεγάλης ποσότητας υδάτων στο συγκεκριμένο σημείο που αφορά το έργο του 
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θέματος, εγκυμονεί κινδύνους για τους χρήστες της οδού και κρίνεται επιβεβλημένη η άμεση 
αντιμετώπισή του. 

22. Το από 17-06-2020 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μεγάρων σύμφωνα με το οποίο στη 
ΠΕΟΑΚ και συγκεκριμένα στη θέση της διασταύρωσης της με το ρέμα Γιώργη, δημιουργούνται 
προβλήματα στην διέλευση των πολιτών και στις οικίες που βρίσκονται πλησίον, λόγω 
πλημμυρικών φαινομένων ακόμα και σε ήπιες βροχοπτώσεις. 

23. Τις με αρ.8093/2017, 3487/2018 ,8266/2018, 3610/2019, 7992/2019, 3047/2020, αποφάσεις του 
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με τις οποίες κηρύχθηκε η Δημοτική Ενότητα Νέας 
Περάμου του Δήμου Μεγαρέων, σε κατάσταση διαρκούς έκτακτης ανάγκης. 

24. Την με Α.Π.:792553/16-10-2020 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΕΔΑ, με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη 
δημοπράτησης του έργου του θέματος. 

25. Την  υπ. αρ. 2313/27-10-2020 (ΑΔΑ:6ΕΡ27Λ7-ΚΨΘ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α. 
(ΑΔΑ:6ΕΡ27Λ7-ΚΨΘ) με την οποία εγκρίθηκε  α) η προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών, και υπηρεσιών 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2.γ του ν.4412/2016, β) οι όροι της διακήρυξης και 
της πρόσκλησης, για το έργο με τίτλο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
Π.Ε.Ο.Α.Κ. - ΘΕΣΗ  ΡΕΜΑ ΓΙΩΡΓΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ», προϋπολογισμού 2.370.000,00 € (προ 
Φ.Π.Α.), και γ) η επιτροπή διαπραγμάτευσης. 

26. Για την υλοποίηση της διαπραγμάτευσης του εν λόγω έργου, γίνεται χρήση της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) - Δημόσια 
Έργα με α/α  συστήματος  94056.  

27. Το από  14 Δεκεμβρίου 2020 Πρακτικό Ι της  Επιτροπής Διαγωνισμού ,σύμφωνα με το οποίο  η 
Επιτροπή  Διαγωνισμού  εισηγήθηκε την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη, ήτοι στην εταιρεία  
ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ), με 
μέση έκπτωση   επί   των   ομάδων   εργασιών ποσοστού  26,00% και   ποσό  προσφοράς 
1.772.000,01 € (χωρίς Φ.Π.Α.) 

28. Την με αριθ.   48/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
6ΗΣ67Λ7-ΡΜ7), με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό I  

29. Το με Α.Π.:  83439/02-02-2021  έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., με το οποίο ειδοποιήθηκε ο 
οικονομικός φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να 
υποβάλλει εντός προθεσμίας 10 ημερών, τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23    της 
διακήρυξης. 

30. Το με Α.Π.:     89915/03-02-2021 έγγραφο του  προσωρινού αναδόχου  «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ)», με το οποίο 
υπεβλήθησαν σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, ήτοι εμπρόθεσμα, τα δικαιολογητικά 
που καθορίζονται στο άρθρο 23   της διακήρυξης. 

31. Το  από  12-02-2021  Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το οποίο:  

- Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης αφού έλεγξε στο σύνολό τους τα δικαιολογητικά που 
υπεβλήθησαν,  διαπίστωσε ότι αυτά αποδεικνύουν τους όρους και τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 της Διακήρυξης , δηλαδή ότι στον «προσωρινό 
ανάδοχο» δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού και ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής κατά τα 
οριζόμενα στη Διακήρυξη .  

- Προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης στον μειοδότη, ήτοι στον  οικονομικό φορέα 
«ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΖΙΤΑΚΑΤ 
ΑΤΕΒΕ)». 

32. Την υπ’ αρίθμ. 442/2021 απόφαση κατακύρωσης   της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΖΙΤΑΚΑΤ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ)», με 
προσφερόμενη τιμή    1.772.000,01   € (προ ΦΠΑ) και ποσοστό έκπτωσης  26,00 %. 

33. Την υπ’ αρίθμ 203/2021 Πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία ζητήθηκε η 
προσκόμιση της απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για τον 
προβλεπόμενο στο άρθρο 225 του ν 3852/2010 έλεγχο νομιμότητας της 442/2021 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 

34. Το με αρ. πρωτ. 528630/28-06-2021 έγγραφό μας με το οποίο προσκομίσαμε την υπ’ αρίθμ. 
69932/10-06-2021 Απόφαση του Συντονιστή   της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής  

35. Την υπ’ αρίθμ 418/2021 Πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία κωλύεται η 
υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της εταιρείας «ΖΙΤΑΚΑΤ 
ΑΤΕΒΕ» 
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36. Την κοινοποίηση της 418/2021 Πράξης του Ε’ Κλιμακίου  Ελ. Συν.  μέσω του συστήματος 
επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ  σε όλους τους συμμετέχοντες (15-7-2021) 

37. Το γεγονός ότι μπορεί να ασκηθεί αίτηση ανάκλησης στο Έβδομο Τμήμα του Ελ. Συν. μέσα σε 
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση   της Πράξης 418/2021 

38. Την από 28.7.2021 (Α.Β.Δ. 6426/29.7.2021) προσφυγή ανάκλησης της Περιφέρειας Αττικής 
(Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής) με την οποία επιδιώχθηκε η ανάκληση της 418/2021 
Πράξης του Έ Κλιμακίου (Β’ Διακοπών) του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

39. Την κοινοποίηση της 1309/2021 Πράξης του Εβδόμου  Τμήματος (ΣΤ’ Διακοπών) του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή ανάκλησης και η παρέμβαση 

 
 
Και, 
 
Επειδή, μεταξύ των ετών 2012 έως 2021 η περιοχή του έργου του θέματος επλήγη από μεγάλες 
πλημμύρες, που επέφεραν οικονομικές απώλειες σε εγκαταστάσεις και έθεσαν σε κίνδυνο τις ζωές 
ανθρώπων και ζώων. Οι πλημμύρες είναι φυσικά φαινόμενα, που δεν μπορούν να προβλεφθούν. 
Εντούτοις είναι υποχρέωση της Περιφέρειας να λαμβάνει έκτακτα μέτρα προστασίας με την άμεση 
εκτέλεση αντιπλημμυρικών έργων.  
Επειδή, η εκτέλεση του έργου του θέματος επείγει εξαιτίας των έντονων πλημμυρικών φαινoμένων, τα 
οποία εκδηλώνονται όλο και συχνότερα και σφοδρότερα στην περιοχή, με αποτέλεσμα αυτή να έχει 
κηρυχθεί επανειλημμένως σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης 
Επειδή, η πρόσφατη πυρκαγιά στις 16/8/2021 στο όρος Πατέρα και στην ευρύτερη περιοχή που 
έκαψε περίπου  13 τετραγωνικά χιλιόμετρα, επηρέασε την λεκάνη  απορροής του ρέματος Γιώργη στη 
Νέα Πέραμο του Δήμου Μεγαρέων σε ποσοστό 47% με αποτέλεσμα να αυξηθεί η πιθανότητα 
καταστροφικού πλημμυρικού φαινομένου  
 
Κατόπιν των ανωτέρω ,  
 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 
 
Την άσκηση αίτησης αναθεώρησης με λήψη όλων των ενδεδειγμένων νομικών μέτρων κατά της 
απόφασης 1309/2021 του Έβδομου Τμήματος (ΣΤ’ Διακοπών) του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 
Την άσκηση αίτησης αναθεώρησης με λήψη όλων των ενδεδειγμένων νομικών μέτρων κατά της 
απόφασης 1309/2021 του Έβδομου Τμήματος (ΣΤ’ Διακοπών) του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος καθώς και το 

αναπληρωματικό μέλος της ΟΕ κα Λογοθέτη Αικατερίνη καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση.   
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την 

ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: «Όλο το ιστορικό της διαχείρισης του εν λόγω έργου από 
τη Διοίκηση της Περιφέρειας επιβεβαιώνει τους προβληματισμούς που έχουμε αναπτύξει 
διεξοδικά σε προηγούμενες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. Το έργο όφειλε να 
δημοπρατηθεί άμεσα με τακτικό διαγωνισμό, οπότε τώρα θα βρισκόταν σε ώριμη φάση 
υλοποίησης. Η προκλητική αντίφαση ανάμεσα στο επιχείρημα της «κατεπείγουσας ανάγκης» και 
στο γεγονός ότι έχει ήδη περάσει ένας χρόνος, απογειώνεται σήμερα με μια εισήγηση για την 
άσκηση αίτησης αναθεώρησης κατά της Απόφασης 1309/2021 του Τμ. του Ε.Σ., η οποία όμως 
δεν επισυνάπτεται στην εισήγηση. Υπενθυμίζουμε ότι ήδη στην 1η Συνεδρίαση της Οικ. Επ. 
(12.1.21) για την επιλογή του αναδόχου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
προκήρυξης τοποθετηθήκαμε με αρνητική ψήφο, προβάλλοντας, μεταξύ άλλων, και το παρακάτω 
ορατό ενδεχόμενο: « … (δ) Επιπλέον, μετά τα παραπάνω, υποβόσκει ο κίνδυνος να «σκαλώσει» η 
όλη διαδικασία σε αρνητική ενδεχομένως απόφαση κατά τον προδικαστικό έλεγχο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου με ακόμη μεγαλύτερες καθυστερήσεις για το απαραίτητο αυτό έργο.». 
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Δυστυχώς, η Διοίκηση του κ. Πατούλη δείχνει μια περίεργη εμμονή να αναθέσει το έργο με τον 
απαράδεκτο τρόπο που επέλεξε, παρά τις δύο αλλεπάλληλες απορρίψεις των μεθοδεύσεών της από 
το Ελεγκτικό Συνέδριο (από το Κλιμάκιο και από το Τμήμα). Αδιαφορεί για το γεγονός ότι με τη στάση 
της αυτή έχει ήδη προκαλέσει μια εξαιρετικά επικίνδυνη καθυστέρηση έναρξης του υπόψη αναγκαίου 
έργου, αφού έχει ήδη περάσει κοντά ένας χρόνος άπρακτος από την έναρξη της διαδικασίας 
ανάθεσής του. Επωμίζεται σοβαρές ευθύνες γι’ αυτό και μάλιστα ενόψει της νέας φθινοπωρινο-
χειμερινής περιόδου πλημμυρικών φαινομένων, ακόμη πιο επικίνδυνης όπως και η ίδια επικαλείται 
αλλά όλως αβάσιμα και μόνο προσχηματικά. Θα καταψηφίσουμε.». 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Μελάς Σταύρος  
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
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