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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.  2414/2021 
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 47ο  
Έγκριση του πρακτικού 2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την κατακύρωση του 
αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 
υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής στην παρακολούθηση του Περιφερειακού Προγράμματος 
Ανάπτυξης» (ΑΔΑΜ: 21PROC009135835), και την ανάδειξη αναδόχου. 
 
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 στην κα. Μίσκα, η οποία  
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Α. Έχοντας υπόψη: 
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1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το 
οποίο συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/τ.Α’/2010), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 66313/24553/25-8-2017 (ΦΕΚ 3051/τ.Β’/05-9-2017) 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής έγκρισης της τροποποίησης-
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την 37419/13479 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β’/2018 (11/05/2018). 

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

5. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικούμενων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

6. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 
και την υπ’ αριθμό 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης 
διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής 
οδηγιών». 

7. Την υπ’ αρ. 499022/02-09-2019 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής /Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων». 

8. Την υπ’ αρ. 457959/01-07-2020 (ΦΕΚ 2763/τ. Β’/07-07-2020) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής με θέμα: «Ανάθεση και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, 
Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής». 

9. Την αρ. πρωτ. 61076/01-06-2021 (ΑΔΑ: Ω0ΔΕ46ΜΤΛΡ-Ξ09) Απόφαση Υφυπουργού 
Οικονομίας & Ανάπτυξης ΣΑΕΠ 085 του ΠΔΕ Περιφέρειας Αττικής έτους 2021 με κωδικό 
έργου 2020ΕΠ08500008 και τίτλο «Τεχνική βοήθεια μεταβατικής περιόδου του ΕΠΑ, 
Περιφέρειας Αττικής». 

10. Την με αριθμ. πρωτ. 1417/29-06-2021 (ΑΔΑ: 9Θ4Μ7Λ7-ΓΚΡ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής περί σύστασης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για το έτος 2021, της 
Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

11. Την υπ’ αριθμ. 1758/03-08-2021 απόφαση (ΑΔΑ: ΨΙΜΤ7Λ7-068) της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Την έγκριση των όρων της Διακήρυξης και 
των παραρτημάτων της για την σύναψη σύμβασης για το έργο: «Παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής στην παρακολούθηση του Περιφερειακού 
Προγράμματος Ανάπτυξης» για την Περιφέρεια Αττικής, προϋπολογισμού 74.276,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής απόψεως προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για το 
σύνολο των υπηρεσιών. Η προκαλούμενη δαπάνη χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ενάριθ. έργου 2020ΕΠ08500008, κωδ. ΣΑΕΠ085) 
και ειδικότερα από το Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας μεταβατικής περιόδου για την 
κατάρτιση του ΕΠΑ». 

12. Την διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης για το έργο: «Παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής στην παρακολούθηση 
του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης» (ΑΔΑ: 9Γ237Λ7-6ΗΛ, ΑΔΑΜ: 
21PROC009135835). 

13. Την υπ’ αριθμ. 736390/08-09-2021 προσφορά της εταιρείας «ΤΣΑΜΗΣ Δ. – ΜΑΝΤΕΣ Κ. 
Ο.Ε.». 

14. Την υπ’ αριθμ. 739572/08-09-2021 προσφορά της ένωσης εταιρειών «ΑΝΕΛΙΞΙΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μ.Α.Ε. και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.». 

15. Την υπ’ αριθμ. 742636/09-09-2021 προσφορά της εταιρείας «ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Κ. & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.». 
16. Το από 13/09/2021 πρακτικό 1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών του Συνοπτικού 

Μειοδοτικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 
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υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής στην παρακολούθηση του Περιφερειακού 
Προγράμματος Ανάπτυξης», για την Περιφέρεια Αττικής, προϋπολογισμού 74.276,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής απόψεως προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για το 
σύνολο των υπηρεσιών. 

17. Την υπ’ αριθμ. 2077/21-09-2021 (ΑΔΑ: ΩΜΙ07Λ7-ΧΑΩ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «1. Την έγκριση του πρακτικού 1 της 
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής στην παρακολούθηση 
του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης», 2. Την ανάδειξη της εταιρείας «ΤΣΑΜΗΣ Δ. 
– ΜΑΝΤΕΣ Κ. Ο.Ε.» ως προσωρινού μειοδότη, έναντι του ποσού της προσφοράς του 
42.966,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ». 

18. Τις υποχρεώσεις της Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο της υλοποίησης της ανωτέρω 
πράξης. 

Και επειδή: 
1. Με την υπ’ αριθμ. 811713/30-09-2021 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ζήτησε από τον προσωρινό 
μειοδότη να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

2. Μετά την από 18-10-2021 πρόσκληση της Προέδρου, υποβλήθηκε το από 20-10-2021 
πρακτικό 2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών της Δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού (μετά την αποσφράγιση του «φακέλου δικ/κών κατακύρωσης» που 
υπέβαλε ο προσωρινός μειοδότης), με το οποίο η Επιτροπή διαπίστωσε, ότι τα 
προσκομισθέντα δικαιολογητικά καλύπτουν το σύνολο των νομικών καταστάσεων 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016 και τους όρους της Διακήρυξης 
του συνοπτικού διαγωνισμού. 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω: 
Η Υπηρεσία διαβιβάζει στην Οικονομική Επιτροπή και εισηγείται: 
1. Την έγκριση του Πρακτικού 2 ελέγχου και αποδοχής των δικαιολογητικών και 

πιστοποιητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη για την ανάδειξη αναδόχου του 
έργου: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής στην 
παρακολούθηση του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης», προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 74.276,00 ευρώ  πλέον ΦΠΑ.  

2. Την οριστική κατακύρωση του έργου με τίτλο: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 
υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής στην παρακολούθηση του Περιφερειακού 
Προγράμματος Ανάπτυξης» με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, στον 
οικονομικό φορέα «ΤΣΑΜΗΣ Δ. – ΜΑΝΤΕΣ Κ. Ο.Ε.», που κατέθεσε προσφορά πλήρης, 
σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και συμφέρουσα 
από οικονομικής απόψεως βάσει βέλτιστης σχέσεως ποιότητος – τιμής 42.966,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  και 

3. Την εξουσιοδότηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για τη συνέχιση της 
διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία   αποφασίζει 

 
1. Την έγκριση του Πρακτικού 2 ελέγχου και αποδοχής των δικαιολογητικών και 

πιστοποιητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη για την ανάδειξη αναδόχου του 
έργου: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής στην 
παρακολούθηση του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης», προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 74.276,00 ευρώ  πλέον ΦΠΑ.  

2. Την οριστική κατακύρωση του έργου με τίτλο: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 
υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής στην παρακολούθηση του Περιφερειακού 
Προγράμματος Ανάπτυξης» με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, στον 
οικονομικό φορέα «ΤΣΑΜΗΣ Δ. – ΜΑΝΤΕΣ Κ. Ο.Ε.», που κατέθεσε προσφορά πλήρης, 
σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και συμφέρουσα 
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από οικονομικής απόψεως βάσει βέλτιστης σχέσεως ποιότητος – τιμής 42.966,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  και 

3. Την εξουσιοδότηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για τη συνέχιση της 
διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. 
 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραμάνος Χρήστος 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: «Το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
2021-25, δεν έχει ουδέτερο περιεχόμενο. Είναι συνέχεια των διαφόρων προγραμμάτων 
που εδώ και δεκαετίες σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τις αστικές κυβερνήσεις, 
ανεξάρτητα αν στη διοίκηση είναι η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ ή άλλες δυνάμεις, τις 
Περιφέρειες και τους δήμους σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι 
"προγράμματα ανάπτυξης" τα οποία αφορούν καθαρά τις επιδιώξεις και τα συμφέροντα του 
μεγάλου κεφαλαίου. Το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025, σχεδιάζεται και 
υλοποιείται σύμφωνα με τους στόχους του αντίστοιχου κυβερνητικού ΕΠΑ, με όλες τις 
δεσμεύσεις από το αντιλαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο των μνημονίων και του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Ανάκαμψης. Αποτυπώνει σε περιφερειακό επίπεδο τη γενικότερη πολυετή 
στρατηγική του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΕ, συνδέεται άμεσα με την 
αντιδραστική στρατηγική «Ευρώπη 2020» (π.χ. τη λεγόμενη πράσινη και ψηφιακή 
ανάπτυξη), στο σημερινό φόντο της καπιταλιστικής κρίσης και της επιχείρησης διεξόδου του 
από αυτήν προς όφελος του κεφαλαίου. Αποτελεί αντανάκλαση της αντιλαϊκής πολιτικής, 
των ήδη ψηφισμένων και των επερχόμενων μέτρων π.χ. Σχέδιο Πισσαρίδη, Ταμείο 
Ανάκαμψης για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών ομίλων και «εξοπλισμού» τους με 
νέα εργαλεία, όπως ο νόμος - έκτρωμα Χατζηδάκη, για την ένταση της εκμετάλλευσης των 
εργαζομένων, το ξήλωμα του 8ωρου σταθερού ημερήσιου χρόνου εργασίας και της 
αύξησης του απλήρωτου χρόνου εργασίας, της εντατικοποίησης, των απολύσεων, της 
κατάργησης της κυριακάτικης αργίας για πολλούς κλάδους πέρα από το Εμπόριο, 
συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, διαμορφώνοντας ακόμα καλύτερους όρους για την 
καπιταλιστική κερδοφορία. Οι συνθήκες ζωής για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά 
στρώματα χειροτέρεψαν και αποδείχτηκε πως ακόμη και η ζωή του είναι ουσιαστικά 
απροστάτευτη απέναντι στην πανδημία και στα φυσικά φαινόμενα (σεισμοί, πλημμύρες, 
πυρκαγιές) με ευθύνη κυβερνήσεων και Περιφερειακής - Τοπικής Διοίκησης δεν θα δει τη 
ζωή του να καλυτερεύει ποτέ με τέτοια προγράμματα.  Φυσικά και δεν θα δώσουμε την 
έγκρισή μας για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης στην 
παρακολούθηση του Προγράμματος» 

 
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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