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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 61η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2723/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 30-11-2021, 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: 1005935/25-11-2021 πρόσκληση του Προέδρου της η 
οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 25-11-2021. 
 

Θέμα 64ο  
Έγκριση του 1ου πρακτικού και οριστική κατακύρωση του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΑΡΝΑΒΑ ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 3.350.000,00€ (συμπεριλαμβανόμενων 
απροβλέπτων και Φ.Π.Α.). 
 
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  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βλάχου Γεωργία 

• Μελάς Σταύρος 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Αγγέλης Σπυρίδων 

• Χρονοπούλου Νίκη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• 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 Αττικής, κα Μαρία 
Ντόβα. 
 
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 
(Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αντολικής Αττικής) 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 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». 

4. 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». 

5. 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)» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

6. Τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν.  
7. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 13363/23-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΘΖΘ46ΜΤΛΒ-ΣΞ5) Απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με την οποία κηρύσσεται σε κατάσταση Έκτακτης 
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Κοινότητας Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνα της 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για την αντιμετώπιση των 
εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά 
φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις), που εκδηλώθηκαν την 13 & 14 Δεκεμβρίου 2020 στην εν 
λόγω περιοχή, έως και την 13 Απριλίου 2021. 

8. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 2802/09-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΑΙΞ46ΜΤΛΒ-02Γ) Απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με την οποία δίδεται παράταση της κήρυξης σε κατάσταση 
Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Κοινότητας Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνα της 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για την αντιμετώπιση των 
εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά 
φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις), που εκδηλώθηκαν την 13 & 14 Δεκεμβρίου 2020 στην εν 
λόγω περιοχή, έως και την 13 Οκτωβρίου 2021. 

9. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 8938/11-10-2021 (ΑΔΑ: 666Β46ΝΠΙΘ-Ν0Β) Απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με την οποία δίδεται παράταση της κήρυξης σε κατάσταση 
Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Κοινότητας Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνα της 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για την αντιμετώπιση των 
εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά 
φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις), που εκδηλώθηκαν την 13 & 14 Δεκεμβρίου 2020 στην εν 
λόγω περιοχή, έως και την 13 Απριλίου 2022. 

10. Την εξαιτίας των ανωτέρω ανάγκη αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής της Δημοτικής 
Ενότητας Βαρνάβα, δήμου Μαραθώνος. 

11. Το υπ’ αριθ. 19199/21-10-2020 έγγραφο του Δήμου με το οποίο υποβλήθηκε στην Περιφέρεια 
Αττικής η μελέτη και λοιπά συμπληρωματικά στοιχεία για το ανωτέρω έργο. 

12. Την υπ’ αριθ. 838684/07-10-2021 Απόφαση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής 
της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής Περιφέρειας Αττικής για Υπαγωγή σε Πρότυπες 
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου. 

13. Τη με αριθμό 363/14-10-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος με 
την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του ανωτέρω έργου (ΑΔΑ: 6Ι0ΔΩΛΜ-Φ84) το οποίο περιλαμβάνει 
συνοπτικά: 

• Δίκτυο ομβρίων το οποίο εκβάλλει σε τρεις φυσικούς αποδέκτες (ρέματα) με την εφαρμογή 
κατάλληλου τεχνικού εκβολής, δύο στο νότιο άκρο του οικισμού και ένα στο βορειοδυτικό. 

• Αγωγοί ομβρίων στις οδούς 28ης Οκτωβρίου, 25ης Μαρτίου, Καραϊσκάκη, Νικηταρά 
Ντρόμπερι. Το συνολικό μήκος του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων είναι 4.000 μέτρα περίπου. 
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Οι αγωγοί προβλέπεται να κατασκευασθούν από τσιμεντοσωλήνες διαμέτρων Φ600, Φ800 
και Φ1000. 

• Φρεάτια επίσκεψης του δικτύου, τα οποία τοποθετούνται στις αλλαγές κατεύθυνσης σε 
οριζοντιογραφία των αγωγών, στις αλλαγές κατά μήκος κλίσης στις μηκοτομές, ή σε 
ενδιάμεσα σημεία ώστε η μεταξύ τους απόσταση να μην υπερβαίνει τα 60,00μ, είναι κυκλικά 
εσωτερικής διαμέτρου 1,20μ. (για αγωγούς διαμέτρου Φ600), 1,40μ. (για αγωγούς διαμέτρου 
Φ800) και 1,60μ. (για αγωγούς διαμέτρου Φ1000). 

• Φρεάτια υδροσυλλογής με εσχάρα και άνοιγμα. Στα αρχικά τμήματα των αγωγών, όπου 
αναμένεται συγκεντρωμένη παροχή ομβρίων προβλέπονται φρεάτια διπλού ανοίγματος, και 
σε ορισμένες περιπτώσεις τριπλού ανοίγματος. 

 
14. Τη με αριθμό 300/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε 

το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής οικ. Έτους 2021 και στην οποία 
περιλαμβάνεται το παρόν έργο (ΑΔΑ: 9ΝΟΡ7Λ7-ΛΥΠ) 

15. Τη με αριθμό 301/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε 
ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2021 (ΚΑΕ 9775.05.055) και το 
Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 2021 και προβλέφθηκε η πίστωση έτους για το έργο (ΑΔΑ: 
6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ). 

16. Την αρ. πρωτ. 841639/08-10-21 (ΑΔΑ: Ω34Α7Λ7-4Μ8) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  
17. Το γεγονός ότι στην περιοχή μελέτης έχουν μελετηθεί οι αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων της 

ευρύτερης περιοχής του Βαρνάβα. Η μελέτη έχει ολιστικό χαρακτήρα αντιμετωπίζοντας τα 
προκύπτοντα θέματα σε επίπεδο λεκάνης απορροής και αποτελεί βασικό εργαλείο διοίκησης 
τόσο για την Αναθέτουσα Αρχή (Περιφέρεια Αττικής) όσο και για τους άλλους εμπλεκόμενους 
φορείς (Δασαρχείο, Δήμος Μαραθώνος κλπ). Η αντιμετώπιση δε του συνόλου των θεμάτων της 
υπό εξέταση περιοχή θα οδηγήσει α) σε πλήρη αποφυγή ανατροπών ή/και επικαλύψεων του 
όλου σχεδιασμού και β) επιτάχυνση των απαιτούμενων διαδικασιών για την υλοποίηση των 
απαιτούμενων έργων. Ως εκ τούτου, η κατασκευή του δικτύου ομβρίων αποτελεί άφευκτη 
ανάγκη και η ωφέλειά της προφανής ώστε να αποφευχθούν περεταίρω αναπότρεπτοι 
κίνδυνοι. 

18. Το γεγονός ότι μετά τις έντονες βροχοπτώσεις και τα πλημμυρικά φαινόμενα που έχουν 
εμφανιστεί στην περιοχή, την πιθανότητα επανάληψης παρόμοιων φαινομένων, καθώς και τις 
πρόσφατες δασικές πυρκαγιές, υπάρχει άμεση ανάγκη για την αντιπλημμυρική προστασία στην 
περιοχή του Βαρνάβα. 

19.  Το γεγονός ότι ο οικισμός στερείται δικτύου αποχέτευσης ομβρίων. Υπάρχουν μερικοί μικροί 
ανεπαρκείς διάσπαρτοι αγωγοί, οι οποίοι έχουν κατασκευαστεί σε προβληματικά σημεία, για να 
αντιμετωπίσουν πιεστικά προβλήματα. Το δίκτυο ομβρίων που μελετήθηκε επιτυγχάνει την 
ασφαλή απορροή των ομβρίων στο μεγαλύτερο μέρος του οικισμού. Το δίκτυο που μελετήθηκε 
εκβάλει σε φυσικούς αποδέκτες. 

20. Την αρ. 2411/2021 (ΑΔΑ:ΨΣΚ77Λ7-Δ3Ε) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής με την οποία εγκρίθηκε : α) η προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 
ΒΑΡΝΑΒΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2.γ του ν.4412/2016, β) οι 
όροι και η πρόσκληση για την κατασκευή του υπόψη έργου και γ) η συγκρότηση της επιτροπής 
διαπραγμάτευσης, για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΑΡΝΑΒΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 3.350.000,00€ (συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.). 

21. Το 1ο πρακτικό του θέματος σύμφωνα με το οποίο : 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147 Α78.8.2016) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, την ισχύουσα νομοθεσία 
και με τη με αριθμό: 2411/2021 (Α.Δ.Α.: ΨΣΚ77Λ7-Δ3Υ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Αττικής. 
 
 Την Πέμπτη 18.11.2021, στις 11:00 π.μ.  στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής 
της Περιφέρειας Αττικής, 7ο ΧΛΜ Λ. Μαραθώνος, Τ.Κ.:15351 στην Παλλήνη, οι υπογράφοντες: 
 
1. Καριώρης Δημήτρης , Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Α.Α., ως Πρόεδρος, 
2. Γκόβα Ελένη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.A.Α., (ως μέλος), 
3. Βλαχάκη Αθανασία, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.A.Α., (ως μέλος), 
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Αποτελούντες την επιτροπή διαγωνισμού (Ε.Δ.), σύμφωνα με τη με αριθμό: 2411/2021(Α.Δ.Α.: 
ΨΣΚ77Λ7-Δ3Υ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και έχοντας 
υπόψη τη με αρ. Α.Δ.Α.Μ: 21PROC009480371_2021-11-04 Διακήρυξη της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, προβήκαμε στη 
διεξαγωγή του διαγωνισμού. 
 
Η επιτροπή διαγωνισμού, έχοντας υπόψη την αρ. πρωτ. 886868/21.10.2021 πρόσκληση σε 
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ 
του Ν. 4412/2016, που εγκρίθηκε με τη αριθμό: 2411/2021(Α.Δ.Α.: ΨΣΚ77Λ7-Δ3Υ) Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και απεστάλη με το ανωτέρω έγγραφο της Δ.Τ.Ε. 
Π.Ε.Α.Α. στους οικονομικούς φορείς: 
 
1) ΑΦΟΙ Χ.ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ Α.Τ.Ε.,  
2) ΦΡΑΤΕΚ Α.Ε.,  
3) ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ,  
4  LM CONSTRUCTION AKTE,  
5) ΔΑΜΩΝ Α.Τ.Ε. 
 
καθώς επίσης και την Διακήρυξη με αρ. ΑΔΑΜ: 21PROC009480371_2021-11-04, παρέλαβε τους 
φακέλους προσφορών που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, δηλαδή μέχρι την Πέμπτη 18.11.2021 και 
ώρα 10:00, στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Α.Α.. 
 
Στην συνέχεια η επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην αποσφράγιση του υποφακέλου 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά», για όλες τις 
προσφορές των προσκεκλημένων οικονομικών φορέων, και κατήρτισε τον παρακάτω Πίνακα 1 – 
Κατάλογος Συμμετεχόντων κατά σειρά Μειοδοσίας: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Ημ/νία: 18.11.2021 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΑΡΝΑΒΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 
 
 

Α/Α Αρ. Πρωτ. Προσφοράς Επωνυμία Προσφέροντα 
Ποσοστό 
έκπτωσης 

1 978516/18.11.2021 ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ 11,00% 

2 978328/18.11.2021 ΦΡΑΤΕΚ Α.Ε. 10,00% 

3 978054/18.11.2021 ΑΦΟΙ Χ.ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ Α.Τ.Ε 9,00% 

4 978105/18.11.2021 ΔΑΜΩΝ Α.Τ.Ε. 9,00% 

5 978465/18.11.2021 LM CONSTRUCTION AKTE 7,00% 

 
Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο των 
υποβληθέντων οικονομικών προσφορών και ειδικότερα της ολόγραφης και αριθμητικής 
αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης (έλεγχος 
ομαλότητας). 
Κατόπιν, ελέγχθηκε η πληρότητα και το περιεχόμενο όλων των συνημμένων εγγράφων του 
υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» για κάθε συμμετέχοντα Οικονομικό Φορέα, σύμφωνα 
με το άρθρο 23 της Διακήρυξης, και η Ε.Δ. διαπίστωσε ότι: 
 
Οι οικονομικοί φορείς του Πίνακα 1, υπέβαλλαν ορθώς και εγκαίρως όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά. 
 
Επομένως, όλοι οι οικονομικοί φορείς του Πίνακα 1 γίνονται δεκτοί. 
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Βάσει του Πίνακα 1, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, είναι η 
προσφορά του οικονομικού φορέα «ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ» με ποσοστό μέσης έκπτωσης προσφοράς (Εμ) 
11,00% και Σύνολο Δαπάνης κατά την προσφορά 2.432.401,58 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%). 
 
Κατόπιν τούτου η Επιτροπή Διαγωνισμού 
 

Ε ι σ η γ ε ί τ α ι  
 

Την κατακύρωση της σύμβασης βάσει των κριτηρίων ανάθεσης, στον οικονομικό φορέα «ΤΑΛΩΣ 
ΑΤΕ» με ποσοστό μέσης έκπτωσης προσφοράς (Εμ) 11,00 % και Σύνολο Δαπάνης κατά την 
προσφορά 2.432.401,58 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%). 
 
Στο σημείο αυτό, η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει το παρόν πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα ενώ ένα αντίτυπο του παρόντος Πρακτικού θα διαβιβαστεί 
στην Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση. 

 
 
Και επειδή 
 
Η προσφορά του οικονομικού φορέα «ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ» με ποσοστό μέσης έκπτωσης προσφοράς (Εμ) 
11,00 %  και Σύνολο Δαπάνης κατά την προσφορά 2.432.401,58 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά και καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο 
διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης. 
 

 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ T Ε 

Την έγκριση του 1ου πρακτικού και την οριστική κατακύρωση στον οικονομικό φορέα «ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ» με 
ποσοστό μέσης έκπτωσης προσφοράς (Εμ) 11,00 %  και Σύνολο Δαπάνης κατά την προσφορά 
2.432.401,58 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 
ΒΑΡΝΑΒΑ ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 3.350.000,00€ (συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.). 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
Την έγκριση του 1ου πρακτικού και την οριστική κατακύρωση στον οικονομικό φορέα «ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ» με 
ποσοστό μέσης έκπτωσης προσφοράς (Εμ) 11,00 %  και Σύνολο Δαπάνης κατά την προσφορά 
2.432.401,58 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 
ΒΑΡΝΑΒΑ ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 3.350.000,00€ (συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.). 

 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραμάνος Χρήστος καθώς και το 

αναπληρωματικό μέλος της ΟΕ κ Αγγέλης Σπυρίδων καταψηφίζει την ανωτέρω απόφαση με την 
παρατήρηση: «ΚΑΤΑ, διότι πλήττεται η Αρχή της Οικονομικότητας. Ανάλογες Συμβάσεις 
ανατίθενται με έκπτωση τάξεως άνω του 50% (ενδεικτικά βλ. Απόφαση ΟΕ 3784/2018). Οι 40 
ποσοστιαίες μονάδες που ζημιώνεται το Δημόσιο αντιστοιχούν σε ζημία 1.340.000 €». 

➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και κα Μεθυμάκη Άννα 
καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: «H Περιφέρεια προσέφυγε και πάλι 
στη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
επιτυγχάνοντας την αστρονομική έκπτωση του 11%, όταν σε όλες οι ανάλογες ανοιχτές 
δημοπρατήσεις  επιτυγχάνονται τετραπλάσιες εκπτώσεις. Είναι απολύτως προφανές ότι με αυτές 
τις διαδικασίες δεν επιτυγχάνεται ο υγιής ανταγωνισμός και δεν υπηρετείται το δημόσιο 
συμφέρον»..  

➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Χρονοπούλου Νίκη καταψηφίζει την 
ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: «Στην από 26.10.21 53η Συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής αναπτύξαμε τους λόγους, για τους οποίους καταψηφίσαμε την όλη διαδικασία 
ανάθεσης του υπόψη απαραίτητου έργου με «διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
προκήρυξης». Μεταξύ αυτών και το γεγονός ότι «σπαταλούνται εκατομμύρια δημόσιων πόρων με 
τις χαμηλές εκπτώσεις που δίνονται. Δημόσιοι πόροι, που τροφοδοτούν τα κέρδη του εκάστοτε 
επιλεγόμενου ομίλου στερώντας τους από έργα και υπηρεσίες, που έχουν ανάγκη τα λαϊκά 
νοικοκυριά». Στην παρούσα ήδη φάση επιβεβαιώνεται η απουσία ανταγωνισμού μεταξύ των 
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επιλεγέντων να υποβάλουν προσφορά καθώς οι εκπτώσεις, πέρα από υπερβολικά χαμηλές 
ακολουθούν και μια εξαιρετικά απίθανη, ως προς την κατάταξή τους, ακολουθία τιμών: 7, 9, 9, 10 
και 11%. Στην προκείμενη περίπτωση απέναντι σε μια συνήθη έκπτωση του 50 – 52% (πολλές 
φορές και μεγαλύτερη),  που επιτυγχάνεται στους τακτικούς μειοδοτικούς διαγωνισμούς, η 
σπατάλη δημόσιων πόρων κυμαίνεται περί το 1.080.000 € (!) χωρίς να συνυπολογίσουμε το 
ΦΠΑ μια που αποτελεί δημόσιο πόρο. Παραμένοντας επομένως αρνητικοί σε όλη την πιο πάνω 
διαδικασία ανάθεσης θα καταψηφίσουμε το παρόν 1ο Πρακτικό». 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Καραμάνος Χρήστος  
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα  
Βλάχου Γεωργία 
Μελάς Σταύρος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Αγγέλης Σπυρίδων 
Χρονοπούλου Νίκη 
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