
 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 63 538 
   213 20 63 776 

  
Συνεδρίαση 61η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2728/2021 
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 69ο  

Έγκριση Πρακτικού της Ε.Δ. μετά την αποσφράγιση των προσφορών με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την ανάθεση της σύμβασης  παροχής υπηρεσιών με τίτλο: 
«Εκτέλεση εργασιών αποχιονισμού περιόδου σε  τμήματα του δικτύου της Περιφέρειας Αττικής, στις 
παράπλευρες οδούς του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ (S.R.) εντός των διοικητικών ορίων της 
Περιφέρειας Αττικής και σε συμβάλλουσες οδούς αυτών», προϋπολογισμού 136.288,40 Ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 
 
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. 
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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 κα Καρυώτη 
(Προϊστάμενο της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών ) ο οποίος ενημερώνει τα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 

Έχοντας υπόψη :  
1.  Το άρθρο 176 (Αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής) του Ν.3852/07-06-2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του 
Ν.4071/2012 (ΦΕΚ/τΑ΄85/11-04-2012). 

2.  Το Άρθρο 8 του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215Α’/30-9-2011) «Αναδιοργάνωση του συστήματος 
αδειοδότησης για την διαμονή αλλοδαπών στην χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, 
ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Εσωτερικών».  

3.  Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α΄85/11-04-2012). 

4.  Την με αριθμ. 37419/13479 (ΦΕΚΒ’ /1661/11.5.2018) «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.» Απόφαση του συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

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

6.  Την χρηματοδότηση της σύμβασης σύμφωνα την υπ’ αριθμ. 947593/09.11.2021 (ΑΔΑ: 
ΨΖ6Γ7Λ7-9ΟΑ) Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 
137.000,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση του υποέργου σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου με κωδικό ΣΑΕΠ 2019ΕΠ58500000 της ΣΑΕΠ 585 και τίτλο 
«ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΕΣ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΘΕ (S.R) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΣΕΣ ΟΔΟΥΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» 

7. Την υπ’ αριθμ. 2544/2021 (ΑΔΑ: 97ΧΟ7Λ7-ΛΟΒ) Απόφαση της της Οικονομικής Επιτροπής, 
με τη οποία εγκρίθηκε η διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση προκήρυξης κατά το άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ του Ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη σύναψη σύμβασης: «Εκτέλεση εργασιών αποχιονισμού 
περιόδου σε τμήματα του δικτύου της Περιφέρειας Αττικής, στις παράπλευρες οδούς του 
Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ (S.R.) εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και σε 
συμβάλλουσες οδούς αυτών»προϋπολογισμού 136.288,40 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ), λόγω διοικητικών εμπλοκών της κύριας σύμβασης. 

8. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας παροχής υπηρεσιών και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και 
ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση των προς παροχή υπηρεσιών της 
παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ: 

1. Η Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών με την υπ’ αριθμ. 969694/16.11.2021 
πρόσκλησή της, προσκάλεσε τις κάτωθι εταιρείες να υποβάλλουν οικονομική προσφορά:  

• GREEN AND SPACE Ε.Π.Ε. 

• PdL Α.Ε. 

• ΗΛΙΑΣ Ι. ΓΑΛΑΤΑΣ Ε.Δ.Ε. 
2. Οι φάκελοι των συμμετεχόντων εταιρειών υποβλήθηκαν στο πρωτόκολλο της Δ/νσης 

Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (Δ.Δ.Μ.Υ.), και έλαβαν τους παρακάτω αριθμούς 
πρωτοκόλλου: 

• PdL Α.Ε.: 979152/18.11.2021 

• ΗΛΙΑΣ Ι. ΓΑΛΑΤΑΣ Ε.Δ.Ε.: 979288/18.11.2021 

• GREEN AND SPACE Ε.Π.Ε.: 979748/18.11.2021 
3. Μετά την αποσφράγιση των φακέλων προέκυψε η κάτωθι σειρά μειοδοσίας: 
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• 1ος  μειοδότης η εταιρεία GREEN AND SPACE Ε.Π.Ε., με χαμηλότερη τιμή : 
102.210,00€ (πλέον ΦΠΑ) 

• 2ος μειοδότης η εταιρεία PdL Α.Ε., με χαμηλότερη τιμή: 104.415,00€ (πλέον ΦΠΑ) 

• 3ος μειοδότης η εταιρεία • ΗΛΙΑΣ Ι. ΓΑΛΑΤΑΣ Ε.Δ.Ε., με χαμηλότερη τιμή: 
106.620,00€ (πλέον ΦΠΑ) 

4.  Η Ε.Δ. με το Πρακτικό της εισηγείται την ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού 
με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, την εταιρεία 
«GREEN AND SPACE Ε.Π.Ε.», με χαμηλότερη τιμή προσφοράς 102.210,00€ πλέον ΦΠΑ 
24%. 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω: 
Η Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ : 

1.  Την  έγκριση του Πρακτικού της Ε.Δ., μετά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 
δημοσίευση για την «Εκτέλεση εργασιών αποχιονισμού περιόδου σε  τμήματα του δικτύου της 
Περιφέρειας Αττικής, στις παράπλευρες οδούς του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ (S.R.) εντός των 
διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και σε συμβάλλουσες οδούς αυτών», 
προϋπολογισμού 136.288,40 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

2.  Την ανάδειξη του μειοδότη και την κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία «GREEN AND 
SPACE Ε.Π.Ε.», με χαμηλότερη τιμή προσφοράς 102.210,00€, που με ΦΠΑ 24% (24.530,40€) 
αντιστοιχεί στο τελικό ποσό των 126.740,40€ (αναλογεί σε ποσοστό έκπτωσης 7%). 

3. Τη χορήγηση εξουσιοδότησης στη Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (Δ.Δ.Μ.Υ.) 
για τη συνέχιση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
1. Την  έγκριση του Πρακτικού της Ε.Δ., μετά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 

δημοσίευση για την «Εκτέλεση εργασιών αποχιονισμού περιόδου σε  τμήματα του δικτύου της 
Περιφέρειας Αττικής, στις παράπλευρες οδούς του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ (S.R.) εντός των 
διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και σε συμβάλλουσες οδούς αυτών», 
προϋπολογισμού 136.288,40 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

2.  Την ανάδειξη του μειοδότη και την κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία «GREEN AND 
SPACE Ε.Π.Ε.», με χαμηλότερη τιμή προσφοράς 102.210,00€, που με ΦΠΑ 24% (24.530,40€) 
αντιστοιχεί στο τελικό ποσό των 126.740,40€ (αναλογεί σε ποσοστό έκπτωσης 7%). 

3. Τη χορήγηση εξουσιοδότησης στη Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (Δ.Δ.Μ.Υ.) 
για τη συνέχιση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης 
 

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

αναπληρωματικό μέλος της ΟΕ κ Αγγέλης Σπυρίδων καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση.  
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και κα Μεθυμάκη Άννα 

καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση.  
➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Χρονοπούλου Νίκη καταψηφίζει την 

ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: «Έχουμε καταγγείλει την μεθοδική προσπάθεια της 
Διοίκησης, Κεντρικής & Περιφερειακής, να περάσει η ευθύνη της πολιτικής προστασίας σε 
ιδιώτες, μέσω της απαξίωσης των δημόσιων υπηρεσιών συνδυασμένη φυσικά με την 
κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος, μέσω της απαξίωσης των κρατικών υπηρεσιών. Η 
Περιφέρεια Αττικής ασκεί ένα μέρος των αρμοδιοτήτων της Πολιτικής Προστασίας και δαπανά 
τεράστια ποσά για να χρηματοδοτήσει ιδιώτες για να τεθούν στην διάθεση της. Δεν μπορούμε 
να δεχτούμε την ανάθεση της ευθύνης στους ιδιώτες, ακόμα και με ρήτρες. Παλεύουμε για μια 
οργανωμένη και πλήρως εξοπλισμένη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας τόσο σε ανθρώπινο 
δυναμικό, όσο και σε μηχανολογικό. Η Διοίκηση όμως της Περιφέρειας βρίσκεται σε εκ 
διαμέτρου αντίθετη κατεύθυνση. Η εξέλιξη και αυτού του διαγωνισμού μας δικαιώνει για τη 
στάση μας. Μετά από 3 ½ μήνες, η διαγωνιστική διαδικασία, έφερε έκπτωση της τάξης του 6%. 
Είχαμε καταγγείλει την όλη διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Παρά τα διάφορα σχέδια 
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που κατά καιρούς καταρτίζονται, εγκρίνονται και διατυμπανίζονται, αποδεικνύεται ότι δεν 
υπάρχει κανένας σχεδιασμός για την προστασία του λαού. Θα καταψηφίσουμε.. 

 
 

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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