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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 7η 
Απόφαση υπ’ αριθμ. 332/2020 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 11-02-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στο Κατάστημα της Περιφέρειας 
Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 
105782 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 06-02-2020. 

 
Θέμα 49ο  

Έγκριση α) του σχεδίου Διακήρυξης και των όρων δημοπράτησης, β) της Περίληψης Διακήρυξης 
και γ) της αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, όπως 
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, για την παροχή υπηρεσιών: «Υπηρεσίες Συμβούλου για 
τη Διαλογή στην πηγή στα κτίρια της Περιφέρειας Αττικής και του ΕΔΣΝΑ» συνολικής δαπάνης 
60.000,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Μεθυμάκη Άννα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Αγγελόπουλος Γεώργιος 

 Βλάχου Γεωργία 

 Μελάς Σταύρος 

 Αγγέλης Σπυρίδων 

 Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

 Γεωργόπουλος Γεώργιος 

 Αδαμοπούλου Γεωργία 

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Κουρή Μαρία 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Κατσικάρης Δημήτριος 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
 Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά 
μέλη.  
 Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Μαρία Σαλπά. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 11 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: 
 

Έχοντας υπόψη: 
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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 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. Την υπ’ αριθμ. 499022/2-9-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Αττικής κ. Πέππα Νικόλαο (ΦΕΚ 
688/ΥΟΔΔ/3-9-2019). 

7. Το Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» 

8. Το Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

9. 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» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού. 

10. Το Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».  
11. Το Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».  

12. Την συνταχθείσα μελέτη για την παροχή Υπηρεσιών: «Υπηρεσίες Συμβούλου για τη Διαλογή 
στην πηγή στα κτίρια της Περιφέρειας Αττικής και του ΕΔΣΝΑ» συνολικής δαπάνης 60.000,00 
ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), όπως συντάχθηκε από τη Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Αττικής, η οποία αποτελείται από την Διακήρυξη με τα παραρτήματά της. 

13. Την από 31-5-2019 (Α.Δ.Α. : 66ΠΑ465ΧΙ8-ΗΗ2) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης 

14. Την υπ’ αριθμ. 56339/22-1-2020 (ΑΔΑ: ΨΔΠΥ7Λ7-6ΞΗ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου με κωδικό ΣΑΕΠ 085  2017ΕΠ08500002 και τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
 
Αντικείμενο της εισήγησης είναι η έγκριση: α) του σχεδίου Διακήρυξης και των όρων 
δημοπράτησης, β) της Περίληψης Διακήρυξης και γ) της αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για 
δημοσίευση στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, για την παροχή 
υπηρεσιών: «Υπηρεσίες Συμβούλου για τη Διαλογή στην πηγή στα κτίρια της Περιφέρειας Αττικής 
και του ΕΔΣΝΑ» συνολικής δαπάνης 60.000,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). 
 

 Η υπό δημοπράτηση παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου για τη Διαλογή στην 
πηγή στα κτίρια της Περιφέρειας Αττικής και του ΕΔΣΝΑ»   περιλαμβάνει τα κάτωθι: 
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 Φάση 1η: Έκθεση αποτύπωσης των κτιρίων & υφιστάμενης κατάστασης διαχείρισης ΑΣΑ, η οποία 
θα ολοκληρωθεί εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 

 Φάση 2η: Έκθεση Σχεδιασμού του συστήματος διαλογής στην πηγή, η οποία θα ολοκληρωθεί 
εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 

 Φάση 3η: Έκθεση για την υποστήριξη της υλοποίησης, η οποία θα ολοκληρωθεί εντός δώδεκα (12) 
μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 

  Η συνολική χρονική διάρκεια περαίωσης της υπηρεσίας καθορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης. 
 
Και επειδή : 

1. Η Περιφέρεια Αττικής ως αρμόδιος φορέας για την έγκριση του ΠΕΣΔΑ Αττικής και ο 
ΕΔΣΝΑ, ως αρμόδιος φορέας διαχείρισης των ΑΣΑ, έχουν ως κοινό στόχο την κλιμακωτή 
εφαρμογή της χωριστής συλλογής - διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ), προωθώντας δράσεις 
πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, όπως το Παρατηρητήριο 
Ανακύκλωσης, τα Πράσινα Σημεία, οι Γωνιές Ανακύκλωσης, τα Δίκτυα Συλλογής 
Βιοαποβλήτων, η Οικιακή Κομποστοποίηση, κα. 

2. Εντός του 2020, η Περιφέρεια Αττικής και ο ΕΔΣΝΑ θα πρέπει να αποτελέσουν πρότυπο 
στη διαλογή στην πηγή, αναπτύσσοντας ένα καινοτόμο και ολοκληρωμένο σύστημα ΔσΠ 
σε όλα τα κτίρια της Περιφέρειας αλλά και του ΕΔΣΝΑ. Αυτό θα μπορεί στη συνέχεια να 
μεταφερθεί σε όλα τα δημοτικά και κυβερνητικά κτίρια. Η δράση αυτή θα περιλαμβάνει 
σχεδιασμό νέων κάδων για το εσωτερικό των κτιρίων της Περιφέρειας και του ΕΔΣΝΑ που 
θα καλύπτει το σύνολο των υλικών που συγκεντρώνονται στα κτίρια (χαρτί, πλαστικό, 
μέταλλο, γυαλί, συσκευές, μπαταρίες, κοκ). Στη συνέχεια θα γίνει εγκατάσταση των κάδων 
και υλοποίηση του προγράμματος (μαζί με το συνοδευτικό ενημερωτικό υλικό) και θα 
εκδοθούν αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή του από τους Δήμους και άλλους 
δημόσιους φορείς. 

3. Στο πλαίσιο της παρούσας υπηρεσίας, ο Σύμβουλος θα υποστηρίξει τον ΕΔΣΝΑ για τον 
σωστό προγραμματισμό της δράσης 

4. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου με κωδικό ΣΑΕΠ 085  2017ΕΠ08500002 και τίτλο 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»,  σύμφωνα με την από 31-5-
2019 (Α.Δ.Α. : 66ΠΑ465ΧΙ8-ΗΗ2) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
και την υπ’ αριθμ. 56339/22-1-2020 (ΑΔΑ: ΨΔΠΥ7Λ7-6ΞΗ) Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής. 

5. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής συνέταξε την διακήρυξη συνοπτικού 
διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο 
«Υπηρεσίες Συμβούλου για τη Διαλογή στην πηγή στα κτίρια της Περιφέρειας Αττικής και 
του ΕΔΣΝΑ»,  καθώς και την Περίληψη διακήρυξης που πρέπει να σταλεί για δημοσίευση 
στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής   σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. 

6. Η διακήρυξη θα δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ  σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 38 του 
Ν4412/2016.  

 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 

 
Την έγκριση α) του σχεδίου Διακήρυξης και των όρων δημοπράτησης, β) της Περίληψης 
Διακήρυξης και γ) της αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, 
όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, για την παροχή υπηρεσιών: «Υπηρεσίες 
Συμβούλου για τη Διαλογή στην πηγή στα κτίρια της Περιφέρειας Αττικής και του ΕΔΣΝΑ» 
συνολικής δαπάνης 60.000,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
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Την έγκριση α) του σχεδίου Διακήρυξης και των όρων δημοπράτησης, β) της Περίληψης 
Διακήρυξης και γ) της αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, 
όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, για την παροχή υπηρεσιών: «Υπηρεσίες 
Συμβούλου για τη Διαλογή στην πηγή στα κτίρια της Περιφέρειας Αττικής και του ΕΔΣΝΑ» 
συνολικής δαπάνης 60.000,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). 
 

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Καραμάνος Χρήστος και Αγγέλης Σπυρίδων 
καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση.  

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Μεθυμάκη Άννα και Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση  με την εξής παρατήρηση: «Κατά για τους παρακάτω 
λόγους: 
α) Η Περιφέρεια δεν έχει αρμοδιότητα διότι αυτή ανήκει στον ΕΣΔΝΑ, αφού αφορά στέρεα 
απόβλητα. Τη μελέτη θα έπρεπε να την κάνει ο ΕΣΔΝΑ, τόσο για το κτίριό του, όσο και για 
τα κτίρια της Περιφέρειας Αττικής. 
β) Η μελέτη μπορεί να υλοποιηθεί από μηχανικούς της Περιφέρειας Αττικής. 
γ) Η πληρωμή θα γίνει από έργο ΠΔΕ για οδοποιία και όχι από έργο στερεών αποβλήτων. 
δ) Όσον αφορά την επιλογή του αναδόχου, διαφωνούμε με το ποσοστό 88% βαθμολογία 
και 20% τιμή και επαύξηση της βαθμολογίας από 100 στα 150 δεδομένου ότι ο 
διαγωνισμός θα γίνει με βάση τη συμφερότερη τιμή. 
ε) Στο διαγωνισμό ζητάει εμπειρία για βιοαπόβλητα ενώ τα κτίρια της Περιφέρειας δεν 
έχουν βιοαπόβλητα». 

 

 

  Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Νικόλαος Πέππας 

• Τα μέλη 
• Παπαγεωργίου Νικόλαος 
• Κόκκαλης Βασίλειος 
• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
• Καραμάνος Χρήστος 
• Μεθυμάκη Άννα 
• Αγγελόπουλος Γεώργιος 
• Βλάχου Γεωργία 
• Μελάς Σταύρος 
• Αγγέλης Σπυρίδων 
• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
•  
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