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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 49η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2301/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 12-10-2021, 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: 839250/7-10-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η 
οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 7-10-2021. 
 

Θέμα 51ο  
Τροποποίηση των όρων διακήρυξης μετά των παραρτημάτων - τευχών της ως προς τον κωδικό 
CPV και μετάθεση της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του ανοικτού διαγωνισμού 
της παροχής υπηρεσιών «Καθαρισμός ρεμάτων Σπέτσες, Κύθηρα, Τροιζηνία - Μέθανα, Πόρος 
αρμοδιότητας Π.Ε. Νήσων κατά την τριετία 2022 - 2024» προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με 
Φ.Π.Α. 
 
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  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Βλάχου Γεωργία 
 Μελάς Σταύρος 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λογοθέτη Αικατερίνη  
 Χρονοπούλου Νίκη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Κουρή Μαρία 
 Καραμάνος Χρήστος 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα έξι (6) 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 10 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Παγωτέλη, ο 
οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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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 1661/Β/11-05-2018).  
4. Την με αριθ. 6/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και 
Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01/01/2011.  

5. Το Π.Δ. υπ’ αριθ. 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». 

6. Το Ν. 4412/2016 «Ανάθεση και Εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και 
παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

7. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 585, με κωδικό 2014ΕΠ58500046, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 60687/31-
05-2021 (Α.Δ.Α.: ΩΝΩΚ46ΜΤΛΡ-ΙΥΒ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης  και 
Επενδύσεων). 

8. Με την υπ΄ αριθ. 722501/02-09-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής εγκρίθηκε η 
διάθεση πίστωσης 1.500.000,00 € με Φ.Π.Α. για την εκτέλεση του υποέργου του θέματος σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου με κωδικό ΣΑΕΠ 2014ΕΠ58500046 της ΣΑΕΠ 585 και τίτλο 
«Καθαρισμός ρεμάτων Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων ΑΝΤ14 (π.κ. 
2012ΕΠ08500130)». 

9. Την με αριθ. 2152/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. με την οποία εγκρίθηκαν 
μεταξύ άλλων οι όροι της διακήρυξης μετά των παραρτημάτων – τευχών της και η 
δημοπράτηση της παροχής υπηρεσίας του θέματος την 08/11/2021.  

 
Ε Π Ε Ι Δ Η 
1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων συνέταξε την διακήρυξη ανοικτής 

διαδικασίας μέσω Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) και 
των τευχών δημοπράτησης καθώς και την Περίληψη διακήρυξης που πρέπει να σταλεί για 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στον Ελληνικό Τύπο και 
στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

2. Με την υπ’ αριθ. 2152/2021 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή Π.Α. ενέκρινε τους όρους 
της διακήρυξης μετά των παραρτημάτων – τευχών της και τη δημοπράτηση της εν λόγω 
παροχής υπηρεσίας τμε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 08/11/2021. 

3. Κατά τη διαδικασία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
διαπιστώθηκε ότι ο κωδικός CPV που περιέχει η διακήρυξη δεν συνάδει με το είδος της υπό 
δημοπράτηση σύμβασης οπότε η διακήρυξη μετά των παραρτημάτων – τευχών της πρέπει να 
τροποποιηθεί ως προς αυτόν τον κωδικό. 

4. Το ηλεκτρονικό σύστημα της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δεν 
επιτρέπει την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοσίευσης της διακήρυξης με τον ως άνω 
κωδικό. 

5. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα, «…Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε 35 ημέρες από 
την ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης σύμβασης, 
…» 

6. Λόγω της τροποποίησης του ως άνω κωδικού CPV η ημερομηνία δημοπράτηση της παροχής 
υπηρεσίας του θέματος πρέπει να μετατεθεί ώστε να πληρείται η τιθέμενη με το άρθρο 27 του 
Ν. 4412/2016 προθεσμία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και συνεπεία αυτού πρέπει να μετατεθεί και η ημερομηνία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης.  

7. Το διάστημα έως την 30/11/2021 θεωρείται επαρκές για την ολοκλήρωση των ως άνω 
ενεργειών και μπορεί να τεθεί ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών και η 
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης να μετατεθεί για την 06/12/2021.     

8. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
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9. Η διακήρυξη θα δημοσιευτεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν. 
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

10. Ο ανωτέρω διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού που 
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 2152/2021 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή Π.Α.  

 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 
Την τροποποίηση  των όρων διακήρυξης μετά των παραρτημάτων - τευχών της ως προς τον 
κωδικό CPV της παροχής υπηρεσιών «Καθαρισμός ρεμάτων Σπέτσες , Κύθηρα, Τροιζηνία - 
Μέθανα, Πόρος  αρμοδιότητας Π.Ε. Νήσων κατά την τριετία 2022-2024» προϋπολογισμού 
1.500.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας της ηλεκτρονικής 
δημοπράτησης για την 30/11/2021 και της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών για την 06/12/2021. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
 

Την τροποποίηση  των όρων διακήρυξης μετά των παραρτημάτων - τευχών της ως προς τον 
κωδικό CPV της παροχής υπηρεσιών «Καθαρισμός ρεμάτων Σπέτσες , Κύθηρα, Τροιζηνία - 
Μέθανα, Πόρος  αρμοδιότητας Π.Ε. Νήσων κατά την τριετία 2022-2024» προϋπολογισμού 
1.500.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας της ηλεκτρονικής 
δημοπράτησης για την 30/11/2021 και της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών για την 06/12/2021. 

 
 

 Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Χρονοπούλου Νίκη καταψηφίζει την ως 
άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Για το υπόψη θέμα είχε παρθεί η υπ’ αρ. 2152/28.9.21 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (45η Συνεδρίαση), με αρνητική ψήφο μας. Το θέμα 
επανέρχεται για τυπικούς λόγους όπως αναφέρεται και στον τίτλο του χωρίς να αλλάζει τίποτα 
ως προς το φυσικό του αντικείμενο. Συνεπώς θα καταψηφίσουμε και πάλι με το ίδιο σκεπτικό 
καθώς το έργο περιλαμβάνει όρους που μας βρίσκουν αντίθετους, όπως η κατά τόπους 
αποψίλωση αυτοφυούς βλάστησης και η κοπή δένδρων. Επίσης η απομάκρυνση εδαφικών 
αποθέσεων στην κοίτη θα πρέπει να εξετάζεται σε συνδυασμό με την κατάντη 
παροχετευτικότητα του ρέματος αλλά και των κατάντη αποδεκτών του. Αντίθετα θα ήμασταν 
σύμφωνοι με εργασίες καθαριότητας της κοίτης των ρεμάτων από κοινά απορρίμματα και από 
άλλα παρασυρόμενα υλικά, που όμως δεν συμβαίνει εδώ». 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

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