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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 53η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2409/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 26-10-2021, 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: 888773/21-10-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 21-10-2021. 
 

Θέμα 40ο  
Έγκριση του 1ου και 2ου  πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την παροχή υπηρεσιών  
«Υπηρεσία διατήρησης  παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Δυτικού και Βόρειου Τομέα 
Αθήνας (2021-2022)», προϋπολογισμού 1.967.796,45 € (πλέον ΦΠΑ). 
 
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 

• Καραμάνος Χρήστος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Μελάς Σταύρος 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

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

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος 
 
 

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. 
Καλογερόπουλο, ο οποίος  ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Έχοντας υπόψη: 
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 
Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013.   

4. 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». 

5. Την υπ’ αριθμ.. 747288/10-09-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΑΔΑ: 9ΓΦΖ7Λ7-
6ΔΨ) για τη χρηματοδότηση της σύμβασης  από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 585, με κωδικό 2018ΕΠ58500006). 

6. Το υπ’ αριθμ. 707702/27-8-2021 έγγραφο  του Περιφερειάρχη Αττικής 
7. Την υπ΄αριθμ. 2004/2021 Απόφαση Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε α) η προσφυγή σε 

διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 32, παρ. 2.γ του ν.4412/2016 για την παροχή υπηρεσιών «Υπηρεσία 
διατήρησης  παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθήνας 
(2021-2022)», προϋπολογισμού 1.967.796,45 € (πλέον ΦΠΑ), β) τα τεύχη δημοπράτησης 
που αποτελούνται από Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο, ΣΑΥ, ΦΑΥ και 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, οι όροι και η  
πρόσκληση για τη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την παραπάνω παροχή υπηρεσιών, γ) 
η σύσταση της  επιτροπής . 

8. Το γεγονός ότι η  Διαπραγμάτευση διεξήχθη με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών την 1-10-2021 και  με ημερομηνία αποσφράγισης των 
προσφορών την  4-10-2021. 

9. Το από 6-10-2021  1ο Πρακτικό της Επιτροπής, στο οποίο η Επιτροπή εισηγείται την   
κατακύρωση της σύμβασης βάσει των κριτηρίων ανάθεσης, στον οικονομικό φορέα 
ΠΡΩΤΕΥΣ Α.Τ.Ε.Ε. με ποσοστό έκπτωσης προσφοράς 8,00% και Σύνολο Δαπάνης κατά 
την προσφορά  1.810.339,73€ (πλέον ΦΠΑ). 

10. Την υπ΄αριθμ. 2295/2021 Απόφαση Ο.Ε. με την οποία αποφασίστηκε να ζητηθεί από τον  
επικρατήσαντα κατά τη διαπραγμάτευση οικονομικό φορέα νέα βελτιωμένη σε σχέση με τη 
ήδη δοθείσα οικονομική προσφορά. 

11. Την υπ’ αρ. πρωτ. 868565/15-10-2021 πρόσκληση της Δ/νουσας Υπηρεσίας προς τον 
Οικονομικό Φορέα ΠΡΩΤΕΥΣ Α.Τ.Ε.Ε. για υποβολή βελτιωμένης οικονομικής προσφοράς 
στα πλαίσια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης . 

12. Την υπ’ αρ. πρωτ. 877752/19-10-2021 υποβολή βελτιωμένης οικονομικής προσφοράς του 
οικονομικού φορέα ΠΡΩΤΕΥΣ Α.Τ.Ε.Ε. σε σφραγισμένο φάκελο. 

13. Το από 20-10-2021  2ο Πρακτικό της Επιτροπής, στο οποίο η Επιτροπή εισηγείται την   
κατακύρωση της σύμβασης βάσει των κριτηρίων ανάθεσης, στον οικονομικό φορέα 
ΠΡΩΤΕΥΣ Α.Τ.Ε.Ε. με ποσοστό έκπτωσης προσφοράς 12,00% και Σύνολο Δαπάνης κατά 
την προσφορά  1.731.597,51€ (πλέον ΦΠΑ). 

 
 
Σας διαβιβάζουμε το  1ο και 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και 
αιτούμαστε 
 

ΑΔΑ: 6ΛΣΥ7Λ7-ΙΔΦ



  σελίδα 3 από 3 

1. Την λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη α) του 1ου Πρακτικού ως προς τον έλεγχο και την 
αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και της οικονομικής προσφοράς των 
υποψηφίων οικονομικών φορέων  και β) του  2ου Πρακτικού για τον έλεγχο και αξιολόγηση 
της βελτιωμένης οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα ΠΡΩΤΕΥΣ Α.Τ.Ε.Ε. , 
σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης για την 
παροχή υπηρεσιών «Υπηρεσία διατήρησης  παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων 
Π.Ε. Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθήνας (2021-2022)» προϋπολογισμού 1.967.796,45 
€ (πλέον ΦΠΑ), βάσει των κριτηρίων ανάθεσης, στον οικονομικό φορέα ΠΡΩΤΕΥΣ 
Α.Τ.Ε.Ε. με ποσοστό έκπτωσης προσφοράς 12,00% και Σύνολο Δαπάνης κατά την 
προσφορά  1.731.597,51€ (πλέον ΦΠΑ). Για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, 
ισχύουν οι προθεσμίες σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016. 

2. Την εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για 
την συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
        κατά πλειοψηφία   αποφασίζει 

 
1. Να ζητηθεί από τον επικρατήσαντα κατά τη διαπραγμάτευση οικονομικό φορέα νέα 

περαιτέρω βελτιωμένη σε σχέση με τη ήδη δοθείσα οικονομική προσφορά. 
2. Την εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για 

την συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 
 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραμάνος Χρήστος και το 
αναπληρωματικό μέλος κα. Λογοθέτη Αικατερίνη καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση με 
την εξής παρατήρηση: «ΚΑΤΑ, διότι κρίνουμε ότι πρέπει να υπάρξει επανάληψη της 
διαδικασίας με Ανοιχτή Πρόσκληση». 

➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και Μεθυμάκη 
Άννα καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Όπως δείχνει και η 
παρούσα διαχείριση, με μια ακόμα διάτρητη διαδικασία απευθείας, ουσιαστικά, ανάθεσης, 
οδηγούμεθα σε εκφυλιστικές καταστάσεις και επικίνδυνα αδιέξοδα σε σημαντικά θέματα. 
Απαιτούνται ανοιχτές διαδικασίες συμμετοχής και όχι συνεχείς προσφυγές σε 
διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση και, εν συνεχεία διαπραγματεύσεις με τον ανάδοχο που 
δεν συνάδουν με τη χρηστή διοίκηση και δεν προστατεύουν το δημόσιο συμφέρον». 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την 
ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Πρόκειται για έργο, ο διαγωνισμός του οποίου 
γίνεται με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
Διακήρυξης, την οποία καταψηφίσαμε όχι μόνο γι’ αυτό αλλά και για λόγους που ανάγονται 
στο φυσικό του αντικείμενο, και όχι μόνο, όπως: Επιδείνωση του πλημμυρικού κινδύνου 
κατάντη των παρεμβάσεων, αοριστία του φυσικού αντικειμένου, κοπή πλήθους δένδρων 
και άλλης αυτοφυούς βλάστησης, κ.ά. Συνεπώς, παραμένουμε αρνητικοί για την ανάθεση 
του υπόψη έργου και θα καταψηφίσουμε» 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Καραμάνος Χρήστος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Μελάς Σταύρος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
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