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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 33η 

Απόφαση υπ’ αριθ.  1559/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 12-07-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 651635 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 07-07-2022. 
 

Θέμα 41ο  
Σύσταση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών της Παροχής Υπηρεσιών 
«Υπηρεσία διατήρησης  παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Κεντρικού και Νότιου Τομέα 
Αθήνας (2021-2022)» συμβατικής δαπάνης 1.130.999,99 €. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος  

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Μελάς Σταύρος 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Κουρή Μαρία 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) 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 στην κα. Αραμπατζή, 
η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπ’ όψη : 
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1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Την με αριθμό 37419/13479/2018 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 
1661/Β/11-5-2018), «Έγκριση της με αριθμό 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται-επικαιροποιείται ο 
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» 

3. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» περί Δημοσίων   Έργων) 

4. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 τ. Α΄ / 27-10-2011) «Συγκρότηση συλλογικών 
οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» 

5. Τις με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 (ΦΕΚ 2540 τ. Β΄/07-11-11) και 
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 αποφάσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ¨Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό των 
μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή 
την ανάθεση ή αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή, προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων¨.   

6. Το Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

7. Την με αριθμό 747288/10-09-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΑΔΑ: 9ΓΦΖ7Λ7-6ΔΨ) 
για τη χρηματοδότηση της σύμβασης  από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 585, με κωδικό 2018ΕΠ58500006). 

8. Το με αριθμό 707702/27-08-2021 έγγραφο  του Περιφερειάρχη Αττικής 
9. Την συνταχθείσα μελέτη για την παροχή Υπηρεσιών: «Υπηρεσία διατήρησης  παροχετευτικής 

ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Κεντρικού και Νότιου Τομέα Αθήνας (2021-2022)»,  συνολικής 
δαπάνης 1.048.387,09 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)  όπως συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, η οποία αποτελείται από : Τεχνική Περιγραφή, 
Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο, ΣΑΥ, ΦΑΥ, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων.  

10. Την με αριθμό 2003/2021 Απόφαση Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το α) σχέδιο διακήρυξης, β) 
τα Τεύχη Δημοπράτησης (Ε.Σ.Υ, Τεχνική Περιγραφή, Τιμολόγιο μελέτης, Προϋπολογισμός, 
Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς), γ) η αποστολή της Περίληψης Διακήρυξης 
για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο ΚΗΜΔΗΣ και 
στον Ελληνικό Τύπο, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, της παροχής υπηρεσιών 
: «Υπηρεσία διατήρησης  παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Κεντρικού και Νότιου 
Τομέα Αθήνας (2021-2022)» συνολικής δαπάνης 1.048.387,09 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). 

11. Την με αριθμό 2176/2021 Απόφαση Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε 1)το σχέδιο ορθής 
επανάληψης της Διακήρυξης με ΑΔΑΜ 21PROC009281651 2) η αποστολή της τροποποίησης 
της Διακήρυξης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 3) η 
αποστολή για δημοσίευση της τροποποιημένης  Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και της περίληψής 
της στον Ελληνικό Τύπο και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, όπως προβλέπεται από 
τις ισχύουσες διατάξεις, για την παροχή υπηρεσιών: «Υπηρεσία διατήρησης  παροχετευτικής 
ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Κεντρικού και Νότιου Τομέα Αθήνας (2021-2022)» συνολικής 
δαπάνης 1.048.387,09 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ-Προμήθειες και Υπηρεσίες 
140094, με παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών κατά επτά (7) ημέρες. 

12. Την Διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 21PROC009344740 
13. Την με αριθμό 2407/2021 Απόφαση Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση της Επιτροπής 

Διαγωνισμού. 
14. Το γεγονός ότι ο διαγωνισμός με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 140094,1 για την υπηρεσία του θέματος είχε 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 10/11/2021 και ημερομηνία 
αποσφράγισης προσφορών την 16/11/2021 . 

15. Το από 09/12/2021  1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
16. Την με αριθμό 2904/2021 (ΑΔΑ: ΨΔΟΨ7Λ7-Κ3Ξ)  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
17. Το με αριθμό 1004/03-01-2022 έγγραφο της ΔΤΕΠΑ προς τον προσωρινό ανάδοχο για την 

υποβολή των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. 
18. Τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στις 11-1-2022 μέσω 

ΕΣΗΔΗΣ. 
19. Το από 01-02-2022 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που εισηγείται την κατακύρωση 

της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Υπηρεσία διατήρησης  παροχετευτικής ικανότητας 
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ρεμάτων Π.Ε. Κεντρικού και Νότιου Τομέα Αθήνας (2021-2022)»  στον  οικονομικό φορέα με 
την επωνυμία «ΖΙΤΑΚΑΤ   ΑΝΩΝΥΜΗ   ΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ   ΕΤΑΙΡΙΑ   
Α.Ε.»  με   ποσοστό   έκπτωσης   προσφοράς  13,00%  και   σύνολο δαπάνης   κατά   την   
προσφορά  912.096,768  €  (πλέον   ΦΠΑ).  

20. Την με αριθμό 238/2022 (ΑΔΑ: ΨΩ7Φ7Λ7-ΧΜ3) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

21. Την με αριθμό 311/2022 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
22. Την από 09/06/2022 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του 

οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016.  
23. Την από 04/07/2022 σύμβαση της παροχής υπηρεσιών του θέματος 
 
 
Αντικείμενο της εισήγησης αποτελεί : 
Η σύσταση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών της παροχής υπηρεσιών 
«Υπηρεσία διατήρησης  παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Κεντρικού και Νότιου 
Τομέα Αθήνας (2021-2022)» συμβατικής δαπάνης 1.130.999,99 € 
 
Και επειδή  
1. Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016 απαιτείται σύσταση 

τριμελούς επιτροπής παραλαβής της παροχής υπηρεσιών.  
2. Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 216 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016 σε συνδυασμό 

με τα άρθρα 1.6.1, 6.2.1.12 και 10.4.1 της Ε.Σ.Υ. απαιτείται ο σύσταση επιτροπής Ελέγχου και 
Πιστοποίησης εργασιών της παροχής υπηρεσιών.  

3. Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν. 
4024/2011 (ΦΕΚ226τ.Α΄ / 27-10-2011).  

4. Ισχύουν οι με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 (ΦΕΚ2540τ.Β΄/07-11-11) και 
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 αποφάσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ¨Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό των 
μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή 
την ανάθεση ή αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή, προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων¨.   

5. Μετά την κλήρωση η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Δ.Τ.Ε.Π.Α., προέκυψαν τα 
μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής εργασιών, σύμφωνα με το συνημμένο 
πρακτικό.  

 
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα 

 
Την σύσταση της επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής εργασιών της παροχής υπηρεσιών 
: «Υπηρεσία διατήρησης  παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Κεντρικού και Νότιου 
Τομέα Αθήνας (2021-2022)» συμβατικής δαπάνης 1.130.999,99 € η οποία μετά από κλήρωση, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις αποτελείται από του κάτωθι υπαλλήλους:  
 
Τακτικά μέλη   
1)   Παυλάκος Γεώργιος, Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.,               (με καθήκοντα επόπτη & 
συντονιστή) 
2)   Τσιτσάνης Γεώργιος, Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.,              (μέλος) 
3)   Μπαρτζούκας Νικόλαος, Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε.       (μέλος) 
 
Αναπληρωματικά μέλη 
1)    Θανασουλόπουλος Αθανάσιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,   (ως αναπληρωτής) 
2)    Αντύπας Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.               (αναπληρωματικό μέλος) 
3)    Αντωνίου Σωτηρία, Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.                  (αναπληρωματικό μέλος) 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

Την σύσταση της επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής εργασιών της παροχής υπηρεσιών: 
«Υπηρεσία διατήρησης  παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Κεντρικού και Νότιου 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Τομέα Αθήνας (2021-2022)» συμβατικής δαπάνης 1.130.999,99 € η οποία μετά από κλήρωση, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις αποτελείται από του κάτωθι υπαλλήλους:  
 
Τακτικά μέλη   
1)   Παυλάκος Γεώργιος, Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.,     (με καθήκοντα επόπτη & συντονιστή) 
2)   Τσιτσάνης Γεώργιος, Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.,              (μέλος) 
3)   Μπαρτζούκας Νικόλαος, Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε.       (μέλος) 
 
Αναπληρωματικά μέλη 
1)    Θανασουλόπουλος Αθανάσιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,   (ως αναπληρωτής) 
2)    Αντύπας Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.               (αναπληρωματικό μέλος) 
3)    Αντωνίου Σωτηρία, Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.                   (αναπληρωματικό μέλος) 
 
 
 
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη Αικατερίνη 

απέχουν από την ψηφοφορία.   
➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ανδρουλακάκης Νικόλαος απέχει 

από την ψηφοφορία.  
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την 

ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: «Καθ’ όλη τη διάρκεια  των συζητήσεων στις 
συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα το εν λόγω έργο, καταψηφίζαμε 
τεκμηριώνοντας το, γιατί από πλευράς ουσίας το αντικείμενο της μελέτης κινείται σε λάθος 
κατεύθυνση. Στην 17η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (17.4.22), δεδομένης και της 
απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προτείναμε «να απορριφθεί η εισήγηση και να 
αποφασίσει το σώμα ό,τι νομικά απαιτείται ώστε να κριθεί το οικονομικά ασύμφορο του 
διαγωνισμού και η επανάληψή του. Και δη με ηπιότερους περιβαλλοντικά όρους μαζί και 
ασφαλέστερους έναντι του πλημμυρικού κινδύνου των κατάντη του «καθαρισμού» περιοχών».  
Εντέλει η διαγωνιστική διαδικασία ολοκληρώθηκε με την από 4.7.22 υπογραφή της Σύμβασης, 
ύστερα από την υπ’ αρ. 311/2022 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία δεν 
επισυνάπτεται. Στην εισήγηση μνημονεύεται μεν η υπόψη πράξη χωρίς όμως να επισυνάπτεται 
και χωρίς καν να αναφέρεται το αποφασιστικό της, εάν δηλ. «δεν κωλύεται η υπογραφή της 
σύμβασης». Η παρούσα εισήγηση προτείνει τη σύσταση της επιτροπής Παρακολούθησης και 
Παραλαβής εργασιών για τις οποίες έχουμε θέσει μια σειρά ζητημάτων, για τα οποία η διοίκηση 
δίνει απαντήσεις. Θα καταψηφίσουμε.». 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος καταψηφίζει την ανωτέρω 
απόφαση.  
 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος  
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα  
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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