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Ορθή Επανάληψη 

                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
         213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 19η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 990/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 08-04-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. οικ. 94720 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 03-
04-2019. 

Θέμα 69ο  
Έγκριση του υπ΄αρ. 2/2019 Πρακτικού της Ειδικής Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής του 
ηλεκτρονικού άνω των ορίων ανοικτού διαγωνισμού για την «Κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδίου για 
την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (Πε.Σ.Π.Κ.Α) Περιφέρειας Αττικής», συνολικού 
προϋπολογισμού: 512.885,14€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.  
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Τζίβα Αιμιλία 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Τσούπρα Ιωάννα 

 Μεταξά Ειρήνη 

 Χριστάκη Μαρία 

 Πελέκης Ζαχαρίας  
Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος 

 Δημάκος Δημήτριος 

 Σαπουνά Αγγελική  

 Καράμπελας Κωνσταντίνος  

 Βρύνα Φωτεινή  

 Μπαλού Αλεξάνδρα  

 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (4) τέσσερα έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 8 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –Εμβάθυνση 

της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής- Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. - Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018) 
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2. Το Ν.3852/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4071/11-04-2012 (ΦΕΚ 85Α/11-4-2012) 
και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) – «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 44403/2011 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β’/4-11-2011) και την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 2822/’Β/14-12-2011) 
και την υπ’ αριθ. 109290/39629 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής (ΦΕΚ 4251/΄Β/29-12-2016) και ισχύει και την υπ. αρ. 66313/24553/25-8-2017 (ΦΕΚ Β’ 
3051/5-9-2017) και ισχύει. 

4.  Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5.  Το Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α’/19-03-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών 
οργάνων και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 37 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 
Συμβάσεων» 

6. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» 

7. Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α’161) και 
λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’74/26-03-2014) 

8. Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/τ.A/2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20 του 1ου άρθρου του 
Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ.Α/2014) και τον Ν. 4412/2016. 

9. Το Ν.4129/2013 (ΦΕΚ τ. Α΄52) «Κύρωση του κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 
10.  Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του 
έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 
και άλλες διατάξεις» 

11. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα Διαύγεια και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/2010) 

12. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» 

13.  Την υπ΄αρ. 57654/22-5-2017 (ΦΕΚ τ.Β 1781/23-5-2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης με θέμα «Ρύθμιση Ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης» 

14.  Την υπ΄αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ τ.Β 1924/2-6-2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης με θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»  

15.  Την με αρ. πρωτ.Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το 
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

16.  Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις και λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και 
το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν 
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.  

17.  Την υπ’αρ.οικ. 48105/6-3-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Ορισμός 
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ’ 114/10-03-2017), όπως 
διορθώθηκε και ισχύει. 

18.  Την υπ’ αρ. 8840/13-1-2017 (ΦΕΚ 39 τ.Β΄17-1-2017) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄14027/20-1-2017 Απόφαση (ΦΕΚ 
τ.Β΄97/23-1-2017) και την υπ΄αρ.53499/13-3-2017 (ΦΕΚ τ.Β΄804/13-3-2017) όμοια και ισχύει.  

19. Tην με αρ. 374/05-03-2018 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: ”Ένταξη της Πράξης 
«Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Αττικής» με Κωδικό 
ΟΠΣ 5023609 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»” (ΑΔΑ: ΩΥΧΣ7Λ7-6Α6) 

20. Την υπ΄αρ. 26/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής «Έγκριση 
σκοπιμότητας για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο χρηματοδότησης του ΠΕΠ Αττικής 2014 – 
2020 για το «Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Αττικής» (ΑΔΑ: 
Ψ2ΕΑ7Λ7-3ΛΦ) 
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21. Την υπ΄αρ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2001/42//ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Ιουνίου 2001 (ΦΕΚ 1225/τ.Β/05.09.2006), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αρ. 40238 Κοινή 
Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. 
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006 «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ ΕΚ «σχετικά με 
την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001» (ΦΕΚ 
3759/τ.Β/25.10.2017). 

22. Το υπ΄αρ. 137358/11-7-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 
23. Την με αρ. 3019_2018/28-9-2018 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 
24. Το υπ΄αρ. 374/5-3-2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, με 

το οποίο εντάχθηκε η Πράξη «Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 
(ΠεΣΠΚΑ) Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 5023609 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 
με ΣΑ 2018ΕΠ08510005 

25. Την υπ΄αρ. 2794/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης όρων της Διακήρυξης 
του διαγωνισμού  

26. Το γεγονός ότι ο διαγωνισμός διενεργήθηκε στις 14/11/2018, στο οποίο κατέθεσαν προσφορά δύο 
εταιρείες. 

27. Την υπ΄αρ. 21/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των υπ΄ αρ. 1/2018 και 
2/2018 Πρακτικών της Ειδικής Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής του ηλεκτρονικού άνω των 
ορίων ανοικτού διαγωνισμού για την «Κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή 
στην Κλιματική Αλλαγή (Πε.Σ.Π.Κ.Α) Περιφέρειας Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού: 
512.885,14€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

28. Την από 24-01-2019 Προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. από την ένωση εταιρειών 
«ENVIROMETRICS-FACETS-DRAXIS», κατά της υπ΄αρ. 21/2019 Απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής.    

29. Την υπ’ αρ. 224/2019 Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών σύμφωνα με την 
οποία δέχεται την Προδικαστική Προσφυγή της Ένωσης Οικονομικών Φορέων «ENVIROMETRICS- 
FACETS- DRAXIS», απορρίπτει την Παρέμβαση του οικονομικού φορέα «ADENS A.E.» και 
ακυρώνει μερικώς την υπ’ αρ. 21/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

30. Την υπ’ αρ. 723/2019 (ΑΔΑ: ΨΝ9Ω7Λ7-5Ψ9) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, στην οποία 
αποφασίστηκε η μερική ανάκληση της υπ΄αρ. 21/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως 
προς το σκέλος Α) αυτής που αφορά στον αποκλεισμό της Ένωσης Οικονομικών φορέων 
«ENVIROMETRICS- FACETS-DRAXIS», σε συμμόρφωση με την υπ΄αρ. 224/2019 Απόφαση της 
ΑΕΠΠ και η παραπομπή της προσφοράς της εν λόγω ένωσης οικονομικών φορέων στην αρμόδια 
Γνωμοδοτική Επιτροπή για βαθμολόγηση.   

31. Το υπ΄αρ. 2/2019 (σε Ορθή Επανάληψη) Πρακτικό της Ειδικής Τριμελούς Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής, σύμφωνα με το οποίο: 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η Επιτροπή 
προχώρησε στη συζήτηση του παρακάτω θέματος, της ημερήσιας διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ: Διενέργεια του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΕ.Σ.Π.Κ.Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», CPV: 
90713000-8 «ΥΠΗΡΕΣIΕΣ ΠΑΡΟΧHΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ», ΚΑΙ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ CPV: 90711000-4 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ 
ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ», συνολικού προϋπολογισμού 
512.885,14€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο Ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. 
 
Αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς της Ένωσης  Οικονομικών Φορέων «ENVIROMETRICS- 
FACETS-DRAXIS» 

 
Σε συνέχεια της με αριθ. 723/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
(ΑΔΑ:ΨΝ9Ω7Λ7-5Ψ9) και της απόφασης με αριθ.224/2019 της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
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Προσφυγών, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς της Ένωσης  
Οικονομικών Φορέων «ENVIROMETRICS- FACETS-DRAXIS», αφού έλαβε υπόψη της τα 
απαιτούμενα βάσει των οποίων αξιολογείται η Τεχνική Προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου σύμφωνα 
με τις 2.4.3.2 και 2.4.3.3 παραγράφους της διακήρυξης του θέματος, προέβει σε βαθμολόγηση 
όπως περιγράφεται παρακάτω: 

 
Επαρκής Τεχνική Έκθεση με αναφορές στο θέμα της κλιματικής αλλαγής από εκθέσεις διεθνών 
οργανισμών, διεθνείς και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Ανάλυση του εθνικού θεσμικού πλαισίου για 
την κλιματική αλλαγή. Πολύ συνοπτική περιγραφή της περιοχής εφαρμογής του έργου, με 
συνοπτικές αναφορές της διοικητικής δομής και χαρακτηριστικών της Περιφέρειας Αττικής. Δεν 
γίνεται εστιασμένη αναφορά και ανάλυση σε επιμέρους τομείς που εντοπίζονται στην Περιφέρεια 
Αττικής και οι οποίοι είναι καθοριστικοί για το έργο και το διαφοροποιούν σε σχέση με αντίστοιχα 
έργα λοιπών Περιφερειών. Γίνεται αναφορά σε παρατηρούμενες/προβλεπόμενες κλιματικές 
αλλαγές στη Μεσόγειο και επαρκής ανάλυση του αντικειμένου ενός Περιφερειακού Σχεδίου 
Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ). Η περιγραφή των δυσκολιών και οι προτάσεις 
αντιμετώπισης τους είναι κατά κύριο λόγο γενικές. Η περιγραφή του σχεδίου διαχείρισης ποιότητας 
και μεθοδολογίας διαχείρισης κινδύνων προσεγγίζεται με γενικό/θεωρητικό τρόπο, δίχως να 
συγκεκριμενοποιείται στο υπό ανάθεση έργο, σε σχέση με την πολιτική ποιότητας που θα 
εφαρμοστεί. Καλύπτονται όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. 
 
Καλή Έκθεση Μεθοδολογίας, η οποία λαμβάνει υπόψη το περιεχόμενο του τεύχους τεχνικών 
δεδομένων/προδιαγραφών της διακήρυξης και θα ακολουθήσει τέσσερα βασικά στάδια. Εκτενής 
θεωρητική παρουσίαση των μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν. Απουσία συγκεκριμένων 
αναφορών σε υφιστάμενες πολιτικές/στρατηγικές για την προσαρμογή/ανθεκτικότητα στην 
κλιματική αλλαγή σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο ειδικά στην Αττική ή σχετικές Στρατηγικές της 
Περιφέρειας Αττικής που υλοποιούνται ήδη σε στοχευόμενους τομείς ή περιοχές της. Απουσία 
αναλυτικής παρουσίασης της δομής και του περιεχομένου του ΠεΣΠΚΑ Αττικής (Παραδοτέο 11), η 
οποία δεν περιλαμβάνει περιεκτικές και στοχευόμενες αναφορές για την Αττική ανά υποενότητα. 
Γίνεται αναφορά σε χαρακτηριστικά που δεν αφορούν την Περιφέρεια Αττικής, αλλά άλλες 
Περιφέρειες, πχ αγωγός ΤΑΡ. Αξιολόγηση μεγάλου αριθμού κλιματικών δεικτών και μεταβλητών 
και διόρθωση σφαλμάτων χρησιμοποιώντας στατιστικές μεθόδους και υφιστάμενα μετεωρολογικά 
δεδομένα. Από το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα προκύπτει παράλληλη εκπόνηση και ταυτόχρονη 
παράδοση του παραδοτέου 4:Αξιολόγηση και επιλογή καταλλήλων κλιματικών μοντέλων-
Περιγραφή επιλεγέντος κλιματικού μοντέλου και του παραδοτέου 5:Σενάρια κλιματικής αλλαγής με 
χρήση του επιλεγμένου κλιματικού μοντέλου. Δεδομένου ότι η επιλογή (σε συνεννόηση με την 
Αναθέτουσα Αρχή) του κατάλληλου μοντέλου θα πρέπει να προηγηθεί  της εφαρμογής του στα 
σενάρια κλιματικής αλλαγής, καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής η παράλληλη εκπόνηση και 
ταυτόχρονη παράδοση των δύο παραδοτέων. Προσφέρεται επιπλέον η δημιουργία διαδικτυακής 
πλατφόρμας για την προβολή του έργου και των αποτελεσμάτων του καθώς και για την ενίσχυση 
των δράσεων διαβούλευσης. Καλύπτονται όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών με 
υπερκάλυψη των απαιτήσεων του συγκεκριμένου κριτηρίου όσον αφορά στα κλιματικά 
μοντέλα/δείκτες καθώς και την ενίσχυση των δράσεων διαβούλευσης. 
 
Επαρκής οργανωτική αποτελεσματικότητα ομάδας του έργου. Μεγάλος αριθμός σε επιπλέον 
εξειδικευμένο προσωπικό για την ενίσχυση τομέων του έργου. Απουσιάζει ολοκληρωμένο 
οργανόγραμμα με σαφή κατανομή ευθυνών και καθηκόντων καθενός εκ των μελών, το οποίο 
πέραν του ότι ζητείται ρητά από την παράγραφο 2.4.3.2.γ της προκήρυξης έχει και μεγάλη 
προστιθέμενη αξία λόγω του υπερβολικά μεγάλου μεγέθους της προτεινόμενης ομάδας εργασίας. 
Καλή συνοχή των βασικών στελεχών της ομάδας έργου μεταξύ τους, καθώς προκύπτει 
συνεργασία (πίνακας 15, Γ2 ενότητα της τεχνικής προσφοράς) για τρεις επιστήμονες εκ των 
οποίων οι δύο ανήκουν στον ίδιο φορέα. Για άλλα δύο από τα βασικά στελέχη της ομάδας έργου 
δεν αναγράφεται συνεργασία μεταξύ τους, αλλά προκύπτει έμμεσα καθώς αναφέρεται συνεργασία 
με κάποιον από τους οικονομικούς φορείς της ένωσης. Στην υπεύθυνη δήλωση της ένωσης για την 
ομάδα παροχής της υπηρεσίας δεν δηλώνεται και ο συντονιστής του έργου, όπως ζητείται στην 
παράγραφο 2.4.3.2.γ3 της διακήρυξης, ο οποίος περιγράφεται στον πίνακα 16 της τεχνικής 
προσφοράς της ένωσης. Ο συντονιστής της ομάδας έργου είναι επιστήμονας μεγάλου κύρους και 
θα καλύψει και τη θέση του επιστήμονα με Α/Α 5 του πίνακα 16. Καλύπτονται όλοι οι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών με υπερκάλυψη της ομάδας έργου σε όλους τους τομείς. 
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Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στη βαθμολόγηση του διαγωνιζόμενου σχήματος σύμφωνα 
με τα κριτήρια των παραγράφων 2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης και 2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη 
προσφορών και υπολόγισε τη σταθμισμένη συνολική βαθμολογία ως εξής: 
 
Κ1- Τεχνική Έκθεση (συντελεστής βαρύτητας, σ1=30%): 100 
Κ2- Έκθεση Μεθοδολογίας (συντελεστής βαρύτητας, σ2=50%) : 110 
Κ3- Έκθεση σχετική με την Ομάδα έργου (συντελεστής βαρύτητας, σ3=20%): 105 
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο : 
U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 + σ3χΚ3 δηλαδή U=0,3χ 100 +0,5χ 110+0,2χ 105= 106,0 
 
 
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα: 
 
την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς της Ένωσης Οικονομικών Φορέων «ENVIROMETRICS- 
FACETS-DRAXIS» με τη συνολική βαθμολογία U=106,0   
 

 
Η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 

Την έγκριση του υπ΄αρ. 2/2019 Πρακτικού της Ειδικής Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής του 
ηλεκτρονικού άνω των ορίων ανοικτού διαγωνισμού για την «Κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδίου 
για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (Πε.Σ.Π.Κ.Α) Περιφέρειας Αττικής», συνολικού 
προϋπολογισμού: 512.885,14€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και τη συνέχιση του διαγωνισμού 
και με τους δύο συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς.  
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την έγκριση του υπ΄αρ. 2/2019 Πρακτικού της Ειδικής Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής του 
ηλεκτρονικού άνω των ορίων ανοικτού διαγωνισμού για την «Κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδίου 
για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (Πε.Σ.Π.Κ.Α) Περιφέρειας Αττικής», συνολικού 
προϋπολογισμού: 512.885,14€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και τη συνέχιση του διαγωνισμού 
και με τους δύο συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς.  
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Τζίβα Αιμιλία 
Τσούπρα Ιωάννα 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας  
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