
 

 1 

   
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 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 60η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2635/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 23-11-2021, 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: 981768/18-11-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 18-11-2021. 
 

Θέμα 33ο  
Έγκριση: α) για προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του 
έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ2 & ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ Δ2 ΣΤΟΝ 
ΠΑΛΑΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2.γ 
του ν.4412/2016, β) των όρων της διακήρυξης και της πρόσκλησης και γ) της σύστασης της 
επιτροπής διαπραγμάτευσης. 
 
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 

• 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 

• 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. 
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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. Ασπρουλάκη, 
ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπόψη :  

1. To N. 3852/2010 (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 Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494 Β’/4-11-
2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής», 
την υπ’ αριθμ. 109290/39629/2016 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 
4251 Β’/29-12-2016) «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 438/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής» και την υπ’ αριθμ. 37419/13479/2018 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661 Β’/11-5-2018) «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 121/2018 Απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται – επικαιροποιείται 
ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

3. Tο άρθρο 8 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α’/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας 
Αττικής». 

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 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». 

6. Το Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

7. Τη μελέτη για το έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ2 & ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ 
Δ2 ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ», προϋπολογισμού € 8.352.158,00 € 
(συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.), όπως συντάχθηκε από το Δήμο Αχαρνών και εγκρίθηκε με 
την αρ. 544/10-11-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών, η οποία 
αποτελείται από Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο, ΣΑΥ, ΦΑΥ, Έντυπο Οικονομικής 
Προσφοράς και ΕΣΥ και περιλαμβάνει εργασίες κατασκευής του κυρίου συλλεκτήρα ομβρίων Σ2 
και της υπόγειας δεξαμενής ανάσχεσης Δ2. Ο συλλεκτήρας ομβρίων Σ2 αποστραγγίζει την 
επιφανειακή απορροή του βορειοδυτικού τμήματος του Παλαιού Οικισμού Αχαρνών και πιο 
συγκεκριμένα την περιοχή μεταξύ των οδών: Αγ. Τριάδος, Αριστοτέλους και Κολοκοτρώνη. Ο 
συλλεκτήρας Σ2 οδεύει στην οδό Αγίας Τριάδος και οδό Κολοκοτρώνη και θα εκβάλλει στον αγωγό 
διευθέτησης του ρέματος Εσχατιάς στη διασταύρωση των οδών Κολοκοτρώνη και Βαρελά. Η 
δεξαμενή ανάσχεσης είναι τοποθετημένη στο οικοδομικό τετράγωνο ΟΤ 1227 μεταξύ των οδών 
Κολοκοτρώνη, Φυλής και του ρέματος της Εσχατιάς. Η δεξαμενή ανάσχεσης θα τροφοδοτείται από 
πλευρικό υπερχειλιστή από το Συλλεκτήρα Σ2 και θα  εκκενώνεται με αντλιοστάσιο προς τον 
αγωγό διευθέτησης του ρέματος Εσχατιάς. Το έργο συμπληρώνεται με την κατασκευή συστήματος 
έκπλυσης της δεξαμενής ανάσχεσης, το οποίο θα τροφοδοτείται από το δίκτυο ύδρευσης. Τα ύδατα 
έκπλυσης θα εκκενώνονται με αντλία προς το δίκτυο ακαθάρτων. 

8. Την παρ. 2.γ του άρθρου 32 του ν.4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» όπου αναφέρεται ότι: «2. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: ….γ) στο μέτρο που 
είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα 
απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που 
προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι 
περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας 
ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη». 

9. Το άρθρο 32Α παρ. 1 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με το οποίο: «Εξαιρούνται της υποχρεωτικής 
εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 22, περί κανόνων που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες, του 
άρθρου 36, περί υποχρέωσης χρήσης και λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, της παρ. 1 του άρθρου 72, 
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περί εγγυήσεων, και των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 79, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου 
Σύμβασης, οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32, περί προσφυγής στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση: α) …...β) όπου η ανάθεση έχει επείγοντα 
χαρακτήρα σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 2 (…)». 

10. Το άρθρο 32Α παρ. 2 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με το οποίο: «Στις περιπτώσεις του άρθρου 32, 
περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, η 
διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης διεξάγεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στους όρους της 
πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο 
με την ανάθεση της σύμβασης. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης γίνεται από γνωμοδοτικό 
όργανο, το οποίο συγκροτείται από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 
221, περί οργάνων διενέργειας ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων, και εισηγείται προς 
το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης. Ειδικά 
στην περίπτωση που συντρέχουν οι περιστάσεις της περ. β' της παρ. 1 ως γνωμοδοτικό όργανο 
μπορεί να ορίζεται και η αρμόδια υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής». 

Και επειδή: 
1. Κατά το πρόσφατο χρονικό διάστημα του Αυγούστου 2021, πυρκαγιές έπληξαν τις περιοχές της 

Ανατολικής Αττικής με αποτέλεσμα την καταστροφή μεγάλων δασικών εκτάσεων και την αλλοίωση 
του γεωγραφικού ανάγλυφου της περιοχής στους πρόποδες του όρους Πάρνηθα. Ένεκα των 
παραπάνω ακραίων φαινομένων, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κήρυξε με 
την αρ. πρωτ. 7169/4-8-2021 Απόφαση (ΑΔΑ: 9ΧΑΣ46ΜΤΛΒ-4ΘΜ) τον Δήμο Αχαρνών σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έως την 3/2/2022. Επίσης,διαπιστώθηκε ότι υπάρχει άμεσος 
κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων λόγω αυξημένης ποσότητας ομβρίων υδάτων και φερτών 
υλικών που αναμένεται να παροχετευθούν στις κοίτες των ρεμάτων της περιοχής κατά τη διάρκεια 
των επερχόμενων καταιγίδων με ραγδαίως και μη προβλέψιμους κινδύνους για την ασφάλεια 
ανθρώπων και υποδομών.  

2. Για την άμεση αντιπλημμυρική θωράκιση και την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου για τις ζωές και τις 
περιουσίες των πολιτών, αλλά και την ασφάλεια των δημόσιων υποδομών, είναι επιτακτική και 
κατεπείγουσα ανάγκη να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ 
Σ2 & ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ Δ2 ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ», πριν 
την εκκίνηση της χειμερινής περιόδου 2021 – 2022. 

3. Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει εργασίες διευθέτησης των επιφανειακών ομβρίων υδάτων της 
περιοχής του Παλαιού Οικισμού του Δήμου Αχαρνών και συγκεκριμένα της περιοχής μεταξύ των 
οδών Αγ. Τριάδος, Αριστοτέλους και Κολοκοτρώνη. Εξαιτίας της αποψίλωσης μεγάλων εκτάσεων 
του Δήμου, η ανάγκη αντιπλημμυρικής θωράκισης της περιοχής, καθίσταται επιτακτική και άμεση. 
Δεδομένης και της έως σήμερα εμπειρίας της όλο και συχνότερης εμφάνισης ακραίων καιρικών 
φαινομένων, με πιο πρόσφατο παράδειγμα το φαινόμενο «ΜΠΑΛΛΟΣ», οι εργασίες του 
συγκεκριμένου έργου πρέπει να εκκινήσουν άμεσα, καθώς η πόλη των Αχαρνών κινδυνεύει να 
γίνει αποδέκτης μεγάλου υδάτινου όγκου σε επικείμενες θεομηνίες. 

4. Λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα που δεν απορρέουν σε 
καμία περίπτωση από υπαιτιότητα της αναθέτουσας αρχής, δεν είναι δυνατή η τήρηση των 
προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με 
διαπραγμάτευση, δεδομένου ότι με την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται στις συνήθεις 
ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες θα υπάρξει καθυστέρηση στην άμεση αντιμετώπιση της άρσης 
επικινδυνότητας. 

5. Σε εφαρμογή του άρθρου 32 περ. 2 υποπερ. γ΄ του ν. 4412/2016 και μάλιστα για την εξαίρεση του 
κατεπείγοντος, η εφαρμογή της τελευταίας εξαρτάται από τη συνδρομή πέντε σωρευτικών 
προϋποθέσεων. Συγκεκριμένα προϋποθέτει: i. την ύπαρξη κατεπείγουσας ανάγκης που δεν 
συμβιβάζεται με τις προθεσμίες που επιτάσσουν άλλες διαδικασίες, ii. την ύπαρξη απρόβλεπτης 
περίστασης, iii. την ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της απρόβλεπτης περίστασης και της 
κατεπείγουσας ανάγκης που ανακύπτει, iv. οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές 
για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν 
από δική τους ευθύνη, και τέλος, v. την ανάθεση της εν λόγω σύμβασης στο μέτρο που είναι 
απολύτως απαραίτητο. Σε ό,τι αφορά στις ως άνω προϋποθέσεις αυτές συντρέχουν στη 
συγκεκριμένη περίπτωση ως εξής: Οι συνήθεις διαδικασίες ανάθεσης έργων (ανοικτή διαδικασία με 
προηγούμενη δημοσίευση κ.λπ.) απαιτούν προθεσμίες που δεν συνάδουν με τον επείγοντα 
χαρακτήρα της συγκεκριμένης διαδικασίας, καθώς, όπως έδειξε το πρόσφατο παρελθόν με τα 
ακραία καιρικά φαινόμενα (ΜΠΑΛΛΟΣ), υπάρχει άμεσος κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων λόγω 
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της αυξημένης ποσότητας ομβρίων υδάτων και φερτών υλικών που αναμένεται να παροχετευθούν 
στις κοίτες των ρεμάτων κατά τη διάρκεια των επερχόμενων καταιγίδων με ραγδαίως 
αυξανόμενους κινδύνους για την ασφάλεια ανθρώπων και υποδομών. Πρόκειται για μία περιοχή 
που, όπως προείπαμε, έχει κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, από 4/8/2021 έως 
3/2/2022, με αποτέλεσμα στο διάστημα αυτό να είναι απαραίτητο και επιβεβλημένο να 
πραγματοποιηθούν άμεσα αντιπλημμυρικά έργα που θα βοηθήσουν την περιοχή. Η κατεπείγουσα 
ανάγκη δεν απορρέει σε καμία περίπτωση από υπαιτιότητα της υπηρεσίας μας. Επιπλέον, η 
κατάσταση εκτάκτου ανάγκης της περιοχής και ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων, ο οποίος 
καθιστά κατεπείγουσα την ανάγκη δημοπράτησης του αντιπλημμυρικού έργου για την κατασκευή 
του συλλεκτήρα Σ2 & της δεξαμενής ανάσχεσης Δ2 στον παλαιό οικισμό του Δήμου Αχαρνών, 
αποτελούν εξ αντικειμένου περίπτωση ανωτέρας βίας. Για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατή η τήρηση 
των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με 
διαπραγμάτευση, δεδομένου ότι με την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται στις συνήθεις 
ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες θα υπάρξει καθυστέρηση στην άμεση αντιμετώπιση της άρσης 
επικινδυνότητας. 

6. Με βάση τα παραπάνω, και καθώς υφίσταται περίπτωση ανωτέρας βίας, η παρούσα διαδικασία 
εξαιρείται από την υποχρέωση να ζητηθεί η σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, για την προσφυγή 
στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 32, παρ. 2.γ του ν.4412/2016. 

7. Σύμφωνα με το άρθρο 32Α  του Ν. 4412/2016, η δημοπράτηση της υπηρεσίας δεν θα γίνει μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ, δεν θα ζητηθεί εγγυητική επιστολή συμμετοχής και δεν θα γίνει χρήση του Ε.Ε.Ε.Σ.. Η 
συντετμημένη προθεσμία για την υποβολή των προσφορών θα είναι επτά (7) ημέρες από την 
ημερομηνία αποστολής της σχετικής πρόσκλησης και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε 
ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης θα είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η σύμβαση θα ανατεθεί με βάση τις 
αρχικές προσφορές, χωρίς διαπραγμάτευση.  

8. Το έργο έχει ενταχθεί στην 1η Τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων της 
Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2021 (απόφαση 107/2021 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής) 
με Κ.Α.Ε.: 9775.05.047. 

9. Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 32Α και 221 του Ν.4412/2016, απαιτείται σύσταση 
τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης και Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων. 
Κατόπιν των ανωτέρω  ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Την έγκριση: 
α) της προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2.γ του ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ2 & ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ Δ2 ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ», προϋπολογισμού € 8.352.158,00 € (συμπεριλαμβανόμενου του 
Φ.Π.Α.),  
β) των όρων της επισυναπτόμενης πρόσκλησης και διακήρυξης, για την κατασκευή του έργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ2 & ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ Δ2 ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ», προϋπολογισμού € 8.352.158,00 € (συμπεριλαμβανόμενου του 
Φ.Π.Α.) και 
γ) της σύστασης της επιτροπής διαπραγμάτευσης, για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ2 & 
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ Δ2 ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ», 
προϋπολογισμού € 8.352.158,00 € (συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.), η οποία μετά από 
κλήρωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους: 
 
Τακτικά μέλη: 

1. Δάρατζης Δημήτριος (ως Πρόεδρος) 
2. Σπυράντης Γεώργιος (ως μέλος) 
3. Πούσια Ελεονώρα (ως μέλος) 

Αναπληρωματικά μέλη: 
1. Καριώρης Δημήτριος (ως αναπληρωματικός Πρόεδρος) 
2. Γκόβα Ελένη (ως αναπληρωματικό μέλος) 
3. Κοτσίνα Όλγα(ως αναπληρωματικό μέλος) 
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
 

Την έγκριση: 
α) της προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2.γ του ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ2 & ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ Δ2 ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ», προϋπολογισμού € 8.352.158,00 € (συμπεριλαμβανόμενου του 
Φ.Π.Α.),  
β) των όρων της επισυναπτόμενης πρόσκλησης και διακήρυξης, για την κατασκευή του έργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ2 & ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ Δ2 ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ», προϋπολογισμού € 8.352.158,00 € (συμπεριλαμβανόμενου του 
Φ.Π.Α.) και 
γ) της σύστασης της επιτροπής διαπραγμάτευσης, για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ2 & 
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ Δ2 ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ», 
προϋπολογισμού € 8.352.158,00 € (συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.), η οποία μετά από 
κλήρωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους: 
 
Τακτικά μέλη: 

1. Δάρατζης Δημήτριος (ως Πρόεδρος) 
2. Σπυράντης Γεώργιος (ως μέλος) 
3. Πούσια Ελεονώρα (ως μέλος) 

 
Αναπληρωματικά μέλη: 

1. Καριώρης Δημήτριος (ως αναπληρωματικός Πρόεδρος) 
2. Γκόβα Ελένη (ως αναπληρωματικό μέλος) 
3. Κοτσίνα Όλγα(ως αναπληρωματικό μέλος) 
 

➢ 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: «Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 8.352.158,00 € 
με το ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Θα καταψηφίσουμε 
για τους παρακάτω λόγους:   Όπως επανειλημμένα έχουμε καταθέσει, είμαστε αντίθετοι με τη 
συστηματική και χωρίς επαρκή τεκμηρίωση καταχρηστική προσφυγή της Διοίκησης στην όλως 
εξαιρετική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, ιδιαίτερα  για υψηλού κόστους μακροχρόνιες 
συμβάσεις (εδώ 24 μηνών και στην πράξη πολύ περισσότερων), αλλά και για άλλους λόγους, 
όπως:  

1. Αυθαίρετη επιλογή των διαγωνιζομένων και μάλιστα περιορισμένου αριθμού σε βάρος, 
επομένως, της ποιότητας του έργου και της εμπρόθεσμης ολοκλήρωσής του. 

2. Συμπιεσμένη προθεσμία για την σύνταξη και υποβολή των προσφορών, με αποτέλεσμα να 
περιορίζεται σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγω αποκλεισμού, ακόμη περισσότερο ο αριθμός 
των διαγωνιζόμενων. 

3. Κατασπατάληση δημόσιων πόρων, λόγω των χαμηλών εκπτώσεων και της έλλειψης 
εντέλει κάθε διαπραγμάτευσης. 

Στην προκείμενη, ειδικότερα, περίπτωση: 
(α) Η εισήγηση μνημονεύει «… συντετμημένη προθεσμία για την υποβολή των προσφορών» 
μόλις «επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της σχετικής πρόσκλησης». Λες και 
μερικές ημέρες περισσότερες θα άλλαζαν κάτι για ένα έργο που προβλέπεται να ολοκληρωθεί 
πάνω από 2,5 χρόνια από την ημέρα υποβολής των προσφορών. 
(β) Είναι εξαιρετικά περιορισμένος ο αριθμός των τριών (3) καλούμενων για υποβολή 
προσφοράς. Αυτό, σε συνδυασμό με τον ανεπαρκή χρόνο των 7 ημερών για την ολοκλήρωση 
του φακέλου της προσφοράς, ενδεχομένως να περιορίσει κι άλλο τους διαγωνιζόμενους. 
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(γ) Η εισήγηση επικαλείται διάταξη του άρθ. 32Α του Ν.4412/16  προκειμένου να 
προαναγγείλει ότι «η σύμβαση θα ανατεθεί με βάση τις αρχικές προσφορές, χωρίς 
διαπραγμάτευση». Αντίθετα, όμως, στην παρ.2 του υπόψη άρθ. 32Α, όπως τροποποιήθηκε με  
το άρθ.2 του Ν.4782/21, υπάρχει ρητή σχετική αναφορά σύμφωνα με την οποία: «Η 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης γίνεται από γνωμοδοτικό όργανο …». Άλλωστε ηχεί 
τουλάχιστον παράλογο να ζητείται, και μάλιστα στον τίτλο του θέματος, η σύσταση επιτροπής 
διαπραγμάτευσης αλλά ταυτόχρονα τέτοια διαπραγμάτευση να απαγορεύεται! Σε κάθε όμως 
περίπτωση, ακόμη κι αν από συνδυασμό διατάξεων προκύπτει η προς τούτο δυνατότητα της 
Αναθέτουσας Αρχής, εύλογα διερωτάται κανείς: Για ποιο λόγο η Διοίκηση Πατούλη 
προαναγγέλλει την κατάργηση κάθε διαπραγμάτευσης αφήνοντας έτσι ανοιχτό το δρόμο για τη 
μεγιστοποίηση των οικονομικών προσφορών σε βάρος του «δημοσίου συμφέροντος» για το 
οποίο κατά τα άλλα κόπτεται;». 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

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