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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 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 66η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2931/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 28-12-2021, 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: 1106014/23-12-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 23-12-2021. 
 

Θέμα 3ο εκτός ημερήσιας διάταξης 
Έγκριση των όρων του ηλεκτρονικού άνω των ορίων ανοικτού διαγωνισμού για την «Παροχή 
υπηρεσιών εγκατάστασης συστημάτων παρακολούθησης χωρικής και τομεακής τρωτότητας 
και προόδου εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική 
Αλλαγή της Περιφέρειας Αττικής (Πε.Σ.Π.Κ.Α.)», συνολικού προϋπολογισμού: 480.818,18€ 
συμπεριλαμβανομένου 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  

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Μπαλάφας Γεώργιος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγέλης Σπυρίδων  

• Κατριβάνος Γεώργιος 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 

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

• Κουρή Μαρία 

• Καραμάνος Χρήστος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 

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. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του 
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κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Ασημακοπούλου, η 
οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Το Ν.4555/19-07-2018 (ΦΕΚ 133 Α’/19-07-2018) «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 
Ι»)(ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018). 

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 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.4129/2013 (ΦΕΚ τ. Α΄52) «Κύρωση του κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 
8. Το Ν.2690/1999 (ΦΕΚ τ. Α΄45) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες 

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

διατάκτες». 
10. Την υπ'αριθ.499022/02-09-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ορισμός 

Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/ Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ' 688/03-09-2019), 

11. Την υπ’αρ.625207/26-07-2021 (ΑΔΑ: 690Χ7Λ7-8ΕΘ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
περί Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής - Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών - Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’αρ.457959/1-7-2020 Απόφασης 
του Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, 
Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 
3353/τ’Β/26-07-2021), 

12. Την 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) 

13. 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) 

14. 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 προ- 
γραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001» (ΦΕΚ 
3759/τ.Β/25.10.2017) 

15. Την με αρ. 490/07-10-2021 θετική εισήγηση του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 
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16. Την με αρ. 2995/08-10-2021 απόφαση Περιφερειάρχη Περιφέρειας Αττικής για την 
τροποποίηση της σχετικής Πράξης. 

17. Την με αρ. 3693_2021/16-12-2021 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής αναφορικά με την υπόψη Διακήρυξη  

18. Λόγω της ανάγκης άμεσης έναρξης της διαγωνιστικής διαδικασίας και του χρόνου που 
απαιτείται για την ολοκλήρωση ενός διαγωνισμού άνω των ορίων, παρακαλούμε όπως το θέμα 
συζητηθεί στην παρούσα συνεδρίαση εκτός ημερησίας διατάξεως με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος.   
 

η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 
 
την έγκριση των όρων της Διακήρυξης του ηλεκτρονικού άνω των ορίων ανοικτού διαγωνισμού για 
την «Παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης συστημάτων παρακολούθησης χωρικής και τομεακής 
τρωτότητας και προόδου εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην 
Κλιματική Αλλαγή της Περιφέρειας Αττικής (Πε.Σ.Π.Κ.Α.)», συνολικού προϋπολογισμού 
480.818,18€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, ύστερα 
από προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της 
Διακήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
 

την έγκριση των όρων της Διακήρυξης του ηλεκτρονικού άνω των ορίων ανοικτού διαγωνισμού για 
την «Παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης συστημάτων παρακολούθησης χωρικής και τομεακής 
τρωτότητας και προόδου εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην 
Κλιματική Αλλαγή της Περιφέρειας Αττικής (Πε.Σ.Π.Κ.Α.)», συνολικού προϋπολογισμού 
480.818,18€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, ύστερα 
από προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της 
Διακήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και το αναπληρωματικό 

μέλος κ. Αγγέλης Σπυρίδων απέχουν από την ψηφοφορία. 
➢ Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής επιτροπής κ.κ. Κατριβάνος Γεώργιος και 

Ανδρουλακάκης Νικόλαος καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση. 
➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Χρονοπούλου Νίκη καταψηφίζει 

την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Θα καταψηφίσουμε για τους παρακάτω 
λόγους:  
1. Παίρνουμε σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες υπηρεσίες τίθενται στη διάθεση 
ενός αντιλαϊκού σχεδιασμού, του ΠεΣΠΚΑ Αττικής, όπως έχουμε αναδείξει τόσο στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο (3η Συνεδρίαση – 25-1-2018) όσο και σε πλήθος συνεδριάσεων της 
Οικονομικής Επιτροπής σχετικών με την ανάθεση εκπόνησης της ΣΜΠΕ του Σχεδίου. 
2. Η εισήγηση περιορίζεται σε απλή καταγραφή του τίτλου διαφόρων άσχετων ως προς τους 
όρους του υπόψη διαγωνισμού διατάξεων πλην της γενικόλογης αναφοράς στο 
«Ν.4412/2016 … όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». Δεν τεκμηριώνει με αναφορά σε 
συγκεκριμένες διατάξεις του νόμου τις επιλογές που γίνονται (α) ως προς το κριτήριο 
ανάθεσης, που είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιμής (παρ.2.3.1 της Διακήρυξης) και (β) ως προς τους συντελεστές 
βαρύτητας μεταξύ της υποκειμενικής βαθμολογίας των τεχνικών προσφορών (80%) και της 
αντικειμενικής βαθμολογίας των οικονομικών προσφορών (μόλις 20%). Επίσης, το θέμα 
μπορούσε και όφειλε να έρθει ως τακτικό στη σημερινή συνεδρίαση αφού όλα τα στοιχεία 
ήταν έτοιμα, σύμφωνα με την ίδια την εισήγηση, από τις 16-12-2021 οπότε εκδόθηκε η 
«σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 
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αναφορικά με την υπόψη Διακήρυξη». Μάλλον η Διοίκηση ήθελε να περάσει το θέμα εν μέσω 
εορτών». 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Αδαμόπουλου Γεωργία 
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Αγγέλης Σπυρίδων  
Κατριβάνος Γεώργιος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Χρονοπούλου Νίκη 
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