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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.  1563/2022 
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 47ο  
Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του άρθρο 221, παρ. 11.δ του 
Ν. 4412/2016, της παροχής υπηρεσιών «Καθαρισμός ρεμάτων Αίγινας, Αγκιστρίου, Ύδρας, 
Σαλαμίνας αρμοδιότητας Π.Ε. Νήσων κατά την τριετία 2022-2024» προϋπολογισμού 1.200.000,00 
€ με Φ.Π.Α.,  Παρόχου Εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ 
 
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 στον κ. Παγωτέλη, ο 
οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη : 
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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. Τον οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής ΦΕΚ 
238/Α/27-12- 2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ Β’1661/11-05-2018). 

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. 3316/2005 «Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και 
παροχής υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και όλες οι εγκύκλιοι 
που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του.  

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

8. Το άρθρο 26 περί Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης του Ν.4024/2011 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» 
(ΦΕΚ 226/τ. Α΄/27.10.2011). 

9. Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις. 
10. Τη με αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας 
κληρώσεως για τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη 
διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, 
παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων» (ΦΕΚ 2540/τ.β/7-11-2011). 

11. Τη με αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του Ν.4024/2011). 

12. Τη με αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας 
κληρώσεως για τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη 
διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, 
παραλαβή, προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων». 

13. Τη με αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-11-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 
4024/2011 «Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης και ορισμός τους με κλήρωση». 

14. Την υπ’ αριθ. 300/2022 (ΑΔΑ 9Γ1Τ7Λ7-Θ7Ξ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής περί κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού της παροχής 
υπηρεσιών του θέματος. 

15. Την με αρ. πρωτ. 16/2022 πράξη προσυμβατικού ελέγχου της Υπηρεσίας Επιτρόπου ΟΤΑ Ι 
Περιφέρειας Αττικής του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η 
υπογραφή της σύμβασης της παροχής υπηρεσιών του θέματος. 

16. Την ανάγκη συγκρότησης της εν θέματι επιτροπής για την Παρακολούθηση και Παραλαβή της 
παροχής υπηρεσιών «Καθαρισμός ρεμάτων Αίγινας, Αγκιστρίου, Ύδρας, Σαλαμίνας 
αρμοδιότητας Π.Ε. Νήσων κατά την τριετία 2022-2024» προϋπολογισμού 1.200.000,00 € με 
Φ.Π.Α.,   Παρόχου Εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ 

17. Το από 1/7/2022, μετά την από 29/06/2022 ανακοίνωση, πρακτικό κλήρωσης μελών 
συλλογικών οργάνων για την συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Παραλαβής της παροχής υπηρεσιών του θέματος. 

Ε Π Ε Ι Δ Η 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 221, παρ. 11.δ του Ν. 4412/2016 «για την παραλαβή του αντικειμένου 

τμηματικού ή συνολικού σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκροτείται τριμελής επιτροπή   
παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου» ήτοι με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, δηλαδή της Οικονομικής Επιτροπής, 

ΑΔΑ: ΨΓΑΧ7Λ7-ΦΨ9



 

 3 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 221, παρ. 11.ε του Ν. 4412/2016 «για την επιλογή των μελών των 
συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να διενεργούν  
κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011. 

3. Με το από 01/07/2022 πρακτικό κλήρωσης μελών συλλογικών οργάνων, για την συγκρότηση 
της τριμελής Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της παροχής υπηρεσιών  
«Καθαρισμός ρεμάτων Αίγινας, Αγκιστρίου, Ύδρας, Σαλαμίνας αρμοδιότητας Π.Ε. 
Νήσων κατά την τριετία 2022-2024» προϋπολογισμού 1.200.000,00 € με Φ.Π.Α., Παρόχου 
Εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ κληρώθηκαν τα παρακάτω μέλη: 

α) Γκόσιου Βασιλική του κλάδου ΤΕ Μηχανικών  
β) Κεχαγιόγλου Νικήτας του κλάδου ΤΕ Μηχανικών 
γ) Σοφία Χαλά  του κλάδου ΤΕ Μηχανικών 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 
την συγκρότηση της τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των εργασιών της 
παροχής υπηρεσιών «Καθαρισμός ρεμάτων Αίγινας, Αγκιστρίου, Ύδρας, Σαλαμίνας 
αρμοδιότητας Π.Ε. Νήσων κατά την τριετία 2022-2024» προϋπολογισμού 1.200.000,00 € με 
Φ.Π.Α.,   Παρόχου Εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ σύμφωνα με το άρθρο 221, παρ. 11.δ του Ν. 
4412/2016 ως κατωτέρω: 
α) Γκόσιου Βασιλική του κλάδου ΤΕ Μηχανικών  
β) Κεχαγιόγλου Νικήτας του κλάδου ΤΕ Μηχανικών 
γ) Σοφία Χαλά  του κλάδου ΤΕ Μηχανικών 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
την συγκρότηση της τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των εργασιών της 
παροχής υπηρεσιών «Καθαρισμός ρεμάτων Αίγινας, Αγκιστρίου, Ύδρας, Σαλαμίνας 
αρμοδιότητας Π.Ε. Νήσων κατά την τριετία 2022-2024» προϋπολογισμού 1.200.000,00 € με 
Φ.Π.Α.,   Παρόχου Εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ σύμφωνα με το άρθρο 221, παρ. 11.δ του Ν. 
4412/2016 ως κατωτέρω: 
α) Γκόσιου Βασιλική του κλάδου ΤΕ Μηχανικών  
β) Κεχαγιόγλου Νικήτας του κλάδου ΤΕ Μηχανικών 
γ) Σοφία Χαλά  του κλάδου ΤΕ Μηχανικών 

 
 
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη Αικατερίνη 

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

καταψηφίζει την ανωτέρω απόφαση. 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την 

ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: «Η υπό συζήτηση συγκρότηση της όποιας τριμελούς 
επιτροπής πρόκειται να παρακολουθήσει και να αναλάβει την παραλαβή του εν λόγω έργου, 
θα κινηθεί στη ρότα των προηγούμενων αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για το εν 
λόγω έργο. Στις προηγούμενες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής καταψηφίσαμε τη 
δημοπράτηση του υπόψη έργου σε ό,τι αφορά το φυσικό του αντικείμενο. Συγκεκριμένα 
δηλώσαμε αντίθετοι με όρους δημοπράτησης «όπως η κατά τόπους αποψίλωση αυτοφυούς 
βλάστησης και η κοπή δένδρων. Επίσης η απομάκρυνση εδαφικών αποθέσεων στην κοίτη θα 
πρέπει να εξετάζεται σε συνδυασμό με την κατάντη παροχετευτικότητα του ρέματος αλλά και 
των κατάντη αποδεκτών του. Αντίθετα θα ήμασταν σύμφωνοι με εργασίες καθαριότητας της 
κοίτης των ρεμάτων από κοινά απορρίμματα και από άλλα παρασυρόμενα υλικά, που όμως δεν 
συμβαίνει εδώ». Θα καταψηφίσουμε». 

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