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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.  2963/2021 
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 29ο  
Α) Έγκριση διακήρυξης μετά των παραρτημάτων της, για την διενέργεια του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού σύναψης συμφωνίας – πλαίσιο με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου στη Δ/νση 
διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών διάρκειας δύο ετών», προϋπολογισμού 1.612.903,22 
Ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και  Β)   Έγκριση αποστολής σχετικής προκήρυξης σύμβασης για δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
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: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Μελάς Σταύρος 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λογοθέτη Αικατερίνη 
 Χρονοπούλου Νίκη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου 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 
Δέσποινα Βασάκη. 
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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 κ. Καρυώτη, 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. 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. H χρηματοδότηση της σύμβασης βαρύνει την με ΚΑΕ 01.072.97690118501 σχετική 
πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Φορέα, σύμφωνα 
με τη 1062354/13.12.2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΝΝΡ7Λ7-41Δ).  

2. Το αντικείμενο του Έργου της Συμφωνίας - Πλαίσιο συνίσταται στην παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης προς την Περιφέρεια 
Αττικής  - Δ/νση  Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής στις 
ακόλουθες Ενότητες Εργασιών: 
 Ενότητα Εργασιών 1: Προεργασία – Ιεράρχηση και υποβοήθηση για το στρατηγικό 

σχεδιασμό νέων Έργων 
 Ενότητα Εργασιών 2: Υποστήριξη στη διασφάλιση και διαχείριση της χρηματοδότησης 

των έργων  
 Ενότητα Εργασιών 3: Υποστήριξη στην ανάθεση των συμβάσεων Μελετών ή/και  

Συμβάσεων Δημοσίων Έργων/Παροχών υπηρεσίας/Προμηθειών / ΣΔΙΤ 
 Ενότητα Εργασιών 4: Υποστήριξη στην παρακολούθηση της εκτέλεσης των μελετών / 

Έργων / Παροχών υπηρεσίας/Προμηθειών / ΣΔΙΤ 
 Ενότητα Εργασιών 5: Υποστήριξη στην βέλτιστη οργάνωση και λειτουργία της Δ/νσης 
Η παροχή των υπηρεσιών θα χωριστεί σε επιμέρους υποέργα και θα συνάπτεται μία 
εκτελεστική σύμβαση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου για κάθε 
επιμέρους υποέργο. Σε κάθε εκτελεστική σύμβαση μπορεί να περιλαμβάνονται υπηρεσίες 
από περισσότερες της μία φάσεις. 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV): 79410000-1: Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών 
συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης &  συμπληρωματικά 72224000-1: 
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων. 

3. Κριτήριο ανάθεσης για την παρούσας συμφωνίας – πλαίσιο είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

4. Για τη δημοπράτηση της σύναψης συμφωνίας - πλαίσιο συντάχθηκε η συνημμένη 
Διακήρυξη και τα παραρτήματα αυτής. 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω: 
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Η Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ : 
1. Την  έγκριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 176 του Ν.3852/10 των όρων της 

Διακήρυξης και των παραρτημάτων της, του διαγωνισμού σύναψης συμφωνίας – πλαίσιο 
με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου στη Δ/νση διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών 
διάρκειας δύο ετών», προϋπολογισμού 1.612.903,22 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 

2. Την έγκριση της ηλεκτρονικής δημοπράτησης και της εκτέλεσης της σύμβασης συμφωνίας 
– πλαίσιο και των επιμέρους εκτελεστικών συμβάσεων από τη Διεύθυνση Διαχείρισης 
Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής. 

3. Την έγκριση αποστολής της σχετικής προκήρυξης σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ένωσης, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 

 
1. Την  έγκριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 176 του Ν.3852/10 των όρων της 

Διακήρυξης και των παραρτημάτων της, του διαγωνισμού σύναψης συμφωνίας – πλαίσιο 
με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου στη Δ/νση διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών 
διάρκειας δύο ετών», προϋπολογισμού 1.612.903,22 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 

2. Την έγκριση της ηλεκτρονικής δημοπράτησης και της εκτέλεσης της σύμβασης συμφωνίας 
– πλαίσιο και των επιμέρους εκτελεστικών συμβάσεων από τη Διεύθυνση Διαχείρισης 
Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής. 

3. Την έγκριση αποστολής της σχετικής προκήρυξης σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ένωσης, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

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

αναπληρωματικό μέλος κα. Λογοθέτη Αικατερίνη   καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση με 
την εξής παρατήρηση: «ΚΑΤΑ, διότι α) οι εν λόγω υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου δεν 
αντιστοιχούν στα πεδία στα οποία έχει ανάγκη η Περιφέρεια Αττικής και ιδίως στην 
υποστήριξη για την εκπόνηση Μελετών, β) οι όροι του διαγωνισμού οδηγούν σε 
συρρίκνωση του υγιούς ανταγωνισμού». 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.  Κατσικάρης Δημήτριος και Μεθυμάκη 
΄Αννα   καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση. 

 Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Χρονοπούλου Νίκη καταψηφίζει 
την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Η διαδικασία είναι μεν ανοικτή αλλά με 
τον όρο ότι θα ελεγχθεί η κάθε προσφορά και ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, που σημαίνει ότι τελικά θα επιλεγεί όποιος πληροί και άλλα κριτήρια. Από εκεί 
και πέρα είναι μία σύμβαση για σύμβουλο που θα υποστηρίζει την υπηρεσία και διοικητικά 
και στα τεχνικά και στην παρακολούθηση και επιλογή για την προώθηση νέων έργων. 
Δηλαδή αντί να προσλαμβάνεται μόνιμο προσωπικό που θα κερδίζει την απαιτούμενη 
εμπειρία, η Διοίκηση επιλέγει να συνεργάζεται με ιδιώτες που θα παίρνουν την πείρα μαζί 
τους. Κατά τα άλλα, μιλάμε για τις τραγικά υποστελεχωμένες υπηρεσίες». 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Καραμάνος Χρήστος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Μελάς Σταύρος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Χρονοπούλου Νίκη 
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