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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 1η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  75/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 18-1-2022, 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: 32191/13-1-
2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 13-1-
2022. 
 

Θέμα 73ο  
Έγκριση των Πρακτικών Ι & ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή μελετητή για την 
εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Οριοθέτηση ρεμάτων Νήσου Σαλαμίνας», προεκτιμώμενης 
αμοιβής 748.810,40 Ευρώ (με Φ.Π.Α.). 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 
 Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
 Κουρή Μαρία 
 Βερελή Βασιλική 
 Λογοθέτη Αικατερίνη 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 Δημητρίου Γεώργιος 
 Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λεονάρδου Πολυτίμη 
 Μελάς Σταύρος 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Βλάχου Γεωργία 
 Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 

ΑΔΑ: ΨΓΘΥ7Λ7-ΑΗΝ



 

 2 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, 
κα Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. 
Παγωτέλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 
3. Την με αριθ. 37419/13479/11-5-2018 απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης -επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ Β’1661/11-5-2018). 

4. Την με αρ. 6/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, 
προμηθειών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
από 01-01-2011.  

5. Το Π.Δ. υπ’ αρ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή 
γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών 
του ν. 3316/2005 (Α’ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών». 

6. Το Ν. 3481/2006 «Τροποποιήσεις στη Νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την 
Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις». 

7. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων 
Έργων και άλλες διατάξεις». 

8. Το Ν. 4412/2016 «Ανάθεση και Εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και 
παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα. 

9. Την απόφαση 300/2020 (26η Συν/ση 16-12-2020, Α.Δ.Α 9ΝΟΡ7Λ7-ΛΥΠ) του 
Περιφερειακού Συμβουλίου  Αττικής με την οποία εγκρίθηκε Πρόγραμμα Εκτελεστέων 
Έργων της Περιφέρειας Αττικής έτους 2020  

10. Την με αρ. πρωτ 830382/06-10-2021 (ΑΔΑ:Ψ21Ν7Λ7-ΡΕ9) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης της Περιφέρειας Αττικής. (ΑΔΑΜ 21REQ009319691 2021-10-06). 

11. Την υπ’ αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/2017 απόφαση Υπουργού ΥΜΕ (ΦΕΚ 2519/Β΄/20-07-
2017) «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών 
και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του 
άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)». 

12. Το Π.Δ. 696/1974 (ΦΕΚ ) «Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, 
παραλαβήν κλπ. Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών 'Εργων, ως και 
Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών 
προδιαγραφών μελετών» όπως ισχύει. 

13. Την υπ’ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 (ΦΕΚ 4841/Β’) «Κατάρτιση, τήρηση και 
λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 
(Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

14. Την με αριθ. 2361/2021 (συν/ση 52η/19-10-2021  Α.Δ.Α ΩΦΤΣ7Λ7-ΓΓΖ) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν α) οι όροι και 
τα συνοδά τεύχη του διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, για τη σύναψη ηλεκτρονικής 
δημόσιας σύμβασης μελετών άνω του ορίου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-
τιμής, για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Οριοθέτηση 
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ρεμάτων Νήσου Σαλαμίνας», προεκτιμώμενης αμοιβής  748.810,40  Ευρώ (με Φ.Π.Α.), 
β) η δημοπράτηση για την ανάθεση της εκπόνηση της μελέτης του θέματος, γ)η 
αποστολή της Διακήρυξης σύμβασης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της περίληψης Διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο, όπως 
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις και δ) η εξουσιοδότηση του Δ/ντή της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων  ΠΕ Πειραιά & Νήσων για τη δημοσίευση της  Διακήρυξης στο 
ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής  και στο ΤΕΕ καθώς και  για την 
ολοκλήρωση  της διαδικασίας του  διαγωνισμού έως την ανάδειξη μειοδότη. 

15. Την  προκήρυξη του έργου του θέματος η οποία  αναρτήθηκε στην Υπηρεσία Εκδόσεων 
της Ευρωπαϊκής  Ένωσης στις  09-11-2021. 

16. Τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων έργων ανοικτής διαδικασίας άνω 
των ορίων, όπως αυτά αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΣΗΔΗΣ καθώς και στην 
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής την 16-11-2021 

17. Το με αρ.πρωτ.974571/16-11-2021  έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων των Π.Ε. 
Πειραιά και Νήσων με το οποίο αποστάλθηκε προς δημοσίευση τον εθνικό τύπο, η 
Περίληψη Προκήρυξης της Δημοπρασίας 

18. Το με αριθμ. 974593/16-11-2021 έγγραφο της Υπηρεσίας  προς το  Τ.Ε.Ε.  με  αίτημα  
τον ορισμό των  εκπροσώπων  του Επιμελητηρίου  που θα συμμετέχουν στην σύνθεση 
της επιτροπής διαγωνισμού. 

19. Το με αριθμ. 28786/25-11-2021 έγγραφο του Τ.Ε.Ε. με το  οποίο ορίσθηκαν  οι 
εκπρόσωποι  του Επιμελητηρίου.    

20. Την από 29-11-2021 δημόσια κλήρωση ορισμού των μελών της επιτροπής από τη Δ/νση 
Τεχνικών Έργων  της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά & Νήσων κατόπιν της από 25-11-
2021  ανακοίνωσης του α/α Δ/ντή της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Πειραιά & Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής. 

21. Την με αρ. 2790/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με 
την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού κατόπιν της με αρ.πρωτ. 1014155/29-
11-2021 εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά & 
Νήσων. 

22. Την με αρ.πρωτ. 1063610/13-12-2021 πρόσκληση σύγκλισης της επιτροπής 
διαγωνισμού. 

Ε Π Ε Ι Δ Η 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 14 της οικείας Διακήρυξης (ΑΔΑΜ 21PROC009530322 2021-11-
12) η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είχε οριστεί η Τετάρτη  15-12-
2021 και ώρα 15:30 π.μ., ενώ η ημερομηνία αποσφράγισης του υποφάκελου 
¨Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» είχε οριστεί  η Δευτέρα 20-12-
2021 και ώρα 11:00 π.μ. 

2. Σύμφωνα με το από 20-12-2021 Πρακτικό Ι,  η Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τη 
συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπ΄ όψη της τα οριζόμενα στη οικεία Διακήρυξη για τη 
διεξαγωγή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με α/α συστήματος 184767 της  μελέτης : 
«Οριοθέτηση ρεμάτων Νήσου Σαλαμίνας», καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει 
την εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία,  διαπίστωσε ότι δεν κατέστη δυνατή η 
αποσφράγιση του (υπο)φάκελου ¨Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» 
λόγω τεχνικού προβλήματος της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα  με το  με αρ. πρωτ. 
Δ11/367253/20-12-2021 [ίριδα 367253/20-12-21] έγγραφο της Δ/νσης Διαγωνισμών 
Δημοσίων Συμβάσεων της Γεν.Γρ. Υποδομών του ΥΠΟ.ΜΕ.  

3. Κατόπιν της με αρ.πρωτ. 1093986/21-12-2021 εκ νέου πρόσκλησης της Δ.Τ.Ε.ΠΕ 
Πειραιά & Νήσων, η επιτροπή διαγωνισμού συνεδρίασε την 23-12-2021 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10:30 π.μ. για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών και τον έλεγχο 
των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών που υπεβλήθησαν στον 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό με α/α συστήματος 184767 για την εν λόγω  μελέτη. 
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4. Σύμφωνα με το από 23-12-2021 Πρακτικό ΙΙ η επιτροπή διαγωνισμού κατά τη 
συνεδρίασή της, πρόβηκε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου  
««Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του (υπο)φακέλου «Τεχνική Προσφορά»   και 
ανάρτησε στο ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού » το σχετικό 
κατάλογο προσφερόντων σύμφωνα με τον οποίο υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά, 
ήτοι της ένωσης των οικονομικών φορέων «Κ.ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ 
Ε.Ε-ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΣΑΒΒΑ». 
 Εν συνεχεία η Επιτροπή αποσφράγισε τους Φακέλους Συμμετοχής της 
διαγωνιζόμενης ένωσης οικονομικών φορέων  και  διαπίστωσε ότι πληρούνται τα 
οριζόμενα στα άρθρα  της διακήρυξης ως το περιεχόμενο αυτών, ήτοι διαπιστώθηκε ότι ο 
φάκελος συμμετοχής εμπεριείχε τους κλειστούς (υπο)φακέλους : α- φάκελος  
“Δικαιολογητικών Συμμετοχής” και β- φάκελος  ”Τεχνικής Προσφοράς”  

Κατόπιν η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στο έλεγχο των «Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής» του άρθρου 20.2 της παρούσας διακήρυξης, ο οποίος απέβη πλήρης 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τους όρους της διακήρυξης και προέβη στον έλεγχο 
εγκυρότητας των εγγυητικών  επιστολών (e-eggy) συμμετοχής στο διαγωνισμό, μέσω 
της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΤΜΕΔΕ. Κατά τον έλεγχο αυτό τυπώθηκαν οι 
αντίστοιχες βεβαίωσεις   εγκυρότητας αυτών. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην συνέχεια έλεγξε, μελέτησε και αξιολόγησε την  
«Τεχνική Προσφορά» της διαγωνιζομένης ένωσης  με βάση τα τρία κριτήρια 
αξιολόγησης της  παραγράφου 21.1. του άρθρου 21 της οικείας Διακήρυξης. Από την 
αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη σε ομόφωνη 
βαθμολόγηση αυτής για κάθε κριτήριο αξιολόγησης και βάσει αυτής η ένωση 
οικονομικών φορέων «Κ.ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε-ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 
ΑΝΕΣΤΗΣ του ΣΑΒΒΑ» βαθμολογήθηκε με συνολική βαθμολογία ογδόντα εννέα & 0,70 
εκατοστά (89,70). 

     Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 
Την έγκριση των Πρακτικών Ι & ΙΙ   της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Οριοθέτηση ρεμάτων Νήσου Σαλαμίνας», 
προεκτιμώμενης αμοιβής  748.810,40  Ευρώ (με Φ.Π.Α.) τα οποία αφορούν στα 
αποτελέσματα α) του ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής και β) της 
αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς,  της μοναδικής κατατεθείσας οικονομικής 
προσφοράς. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
 
Την έγκριση των Πρακτικών Ι & ΙΙ   της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 
εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Οριοθέτηση ρεμάτων Νήσου Σαλαμίνας», 
προεκτιμώμενης αμοιβής  748.810,40  Ευρώ (με Φ.Π.Α.) τα οποία αφορούν στα 
αποτελέσματα α) του ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής και β) της 
αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς,  της μοναδικής κατατεθείσας οικονομικής 
προσφοράς. 
 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη 
Αικατερίνη  απέχουν από την ψηφοφορία με την εξής παρατήρηση: «Είναι μόνο μία 
προσφορά». 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος απέχει από την 
ψηφοφορία. 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος δηλώνει 
λευκό  με την εξής παρατήρηση: «Στο διαγωνισμό αυτό υποβλήθηκε μόνο μία (1) 
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προσφορά, η οποία  στο Πρακτικό ΙΙ βαθμολογήθηκε με 89,70. Θα ακολουθήσει σε 
επόμενη φάση το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς. Επιφυλασσόμαστε, όμως, 
αναμένοντας το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς, δεδομένου της έλλειψης 
συναγωνισμού». 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος καταψηφίζει την 
ως άνω απόφαση. 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Νικόλαος Πέππας  
 

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
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