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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 52η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2209/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 4-10-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 
941795/29-9-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 29-
9-2022. 
 

Θέμα 50ο  

Συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών: «Υπηρεσία 
διατήρησης παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθήνας (2022-
2023)» συνολικής δαπάνης 2.156.484,09 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) που δημοπρατείται με ανοικτή 
διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/16, με χρήση επισπευσμένης διαδικασίας. 
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Μελάς Σταύρος 
Απόντες από την συνεδρίαση:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Κουρή Μαρία 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
 

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 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Καλογερόπουλο, ο οποίος 
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 

Έχοντας υπόψη : 
1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

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

3. Tο άρθρο 8 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α’/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας 
Αττικής» 

4.  Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε 
θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων 
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 
42), αρμοδιότητας των Περιφερειών». 

5. Την εγκύκλιο 6-2013/Υπ.Εσ._Αρ. Πρωτ. 1500-17.4.2013 «Οδηγίες για την εφαρμογή των 
διατάξεων του π.δ/τος 7/2013 σε θέματα έργων του ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του 
ν.3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών». 

6. Το Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

7. Την υπ΄αριθμ. 2066/2022 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. Δυτικού και 
Βόρειου Τομέα Αθήνας (2022-2023)» συνολικής δαπάνης 2.156.484,09 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) 
με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, με χρήση επισπευσμένης 
διαδικασίας. 

8. Το Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ Α'309/31.12.2003), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: «Άρθρο 1. 
Υπόχρεοι σε Δήλωση». 

9. Το με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/122/οικ.14540/23-7-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 
(ΑΔΑ: 6ΟΞΚ46ΜΤΛ6-Ι2Δ) με θέμα «Ν. 4674/2020 «Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» -Ενημέρωση υπαλλήλων για υποχρέωση υποβολής ΔΠΚ και 
ΔΟΣ.», Μέρος Γ. 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
Έγκριση  της συγκρότησης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών: 
«Υπηρεσία διατήρησης  παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Δυτικού και Βόρειου 
Τομέα Αθήνας (2022-2023)» συνολικής δαπάνης 2.156.484,09 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) που 
δημοπρατείται με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/16, με χρήση 
επισπευσμένης διαδικασίας. 
 
Και επειδή : 
Σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11 του Ν. 4412/2016,  για τις δημόσιες συμβάσεις παροχής 
υπηρεσιών συγκροτείται τριμελές ή πενταμελές γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή 
Διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης).  

 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 

 
Την συγκρότηση  Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών: «Υπηρεσία 
διατήρησης  παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθήνας 
(2022-2023)» ,  η οποία αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους: 

 
Τακτικά Μέλη  
1. ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΥΡΙΑΖΗ, Πολιτικός Μηχανικός, Περιφέρεια Αττικής,  ως Πρόεδρος της 
Επιτροπής Διαγωνισμού 
2. ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ, Πολιτικός Μηχανικός, Περιφέρεια Αττικής,  ως τακτικό 
μέλος 
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3. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ,  Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε., Περιφέρεια Αττικής,  ως τακτικό 
μέλος 
       
 Αναπληρωματικά Μέλη  
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ, Πολιτικός Μηχανικός, Περιφέρεια Αττικής, ως αναπλ. 
Πρόεδρος 
2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός, Περιφέρεια Αττικής, ως αναπλ. 
μέλος 
3. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, Πολιτικός  Μηχανικός ΤΕ., Περιφέρεια Αττικής, ως  αναπλ. 
μέλος 

 
Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν κατά την σειρά που ορίζονται οποιοδήποτε από τα 
τακτικά μέλη, πλην του προέδρου. 
Γραμματέας της επιτροπής για τη γραμματειακή υποστήριξη (συγγραφή πρακτικών κλπ.) ορίζεται η 
κυρία Αφροδίτη Δεσύλλα. 
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3213/2003, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ο Πρόεδρος και τα 
μέλη της επιτροπής διαγωνισμού έχουν υποχρέωση, που απορρέει από την κτήση της 
συγκεκριμένης ιδιότητας, για υποβολή αρχικής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και 
Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων  εντός 90 ημερών από την κτήση της ιδιότητας αυτής, καθώς 
και για υποβολή ετήσιας ΔΠΚ, κατά τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις του Ν. 3213/2003. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
 

Την συγκρότηση  Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών: «Υπηρεσία 
διατήρησης  παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθήνας 
(2022-2023)» ,  η οποία αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους: 

 
Τακτικά Μέλη  
4. ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΥΡΙΑΖΗ, Πολιτικός Μηχανικός, Περιφέρεια Αττικής,  ως Πρόεδρος της 
Επιτροπής Διαγωνισμού 
5. ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ, Πολιτικός Μηχανικός, Περιφέρεια Αττικής,  ως τακτικό 
μέλος 
6. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ,  Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε., Περιφέρεια Αττικής,  ως τακτικό 
μέλος 
       
 Αναπληρωματικά Μέλη  
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ, Πολιτικός Μηχανικός, Περιφέρεια Αττικής, ως αναπλ. 
Πρόεδρος 
5. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός, Περιφέρεια Αττικής, ως αναπλ. 
μέλος 
6. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, Πολιτικός  Μηχανικός ΤΕ., Περιφέρεια Αττικής, ως  αναπλ. 
μέλος 

 
Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν κατά την σειρά που ορίζονται οποιοδήποτε από τα 
τακτικά μέλη, πλην του προέδρου. 
Γραμματέας της επιτροπής για τη γραμματειακή υποστήριξη (συγγραφή πρακτικών κλπ.) ορίζεται η 
κυρία Αφροδίτη Δεσύλλα. 
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3213/2003, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ο Πρόεδρος και τα 
μέλη της επιτροπής διαγωνισμού έχουν υποχρέωση, που απορρέει από την κτήση της 
συγκεκριμένης ιδιότητας, για υποβολή αρχικής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και 
Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων  εντός 90 ημερών από την κτήση της ιδιότητας αυτής, καθώς 
και για υποβολή ετήσιας ΔΠΚ, κατά τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις του Ν. 3213/2003. 
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➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη Αικατερίνη  
απέχουν από την ψηφοφορία. 

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

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την ως 
άνω απόφαση  με την εξής παρατήρηση: «Πρόκειται για έργο το οποίο έχουμε καταψηφίσει σε 
προηγούμενες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής τόσο λόγω της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, και δη με 3 μόνο προσκαλούμενους, όσο 
και από πλευράς ουσίας, έχοντας διατυπώσει ότι το αντικείμενο της μελέτης κινείται σε λάθος 
κατεύθυνση. Το αναλυτικό μας σκεπτικό καταγράφεται στην υπ’ αριθ. 2004/14.9.21 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής (43η Συνεδρίαση). Στη συνέχεια, η Περιφερειακή Αρχή έχοντας 
μεγάλες ευθύνες για την καθυστέρηση του έργου, εκτίμησε ότι «είναι απαραίτητο να γίνει 
χρήση επισπευσμένης διαδικασίας για τους πιο κάτω λόγους επείγουσας ανάγκης» και 
συνέχισε με άμεση δημοπράτηση της σύμβασης και με το αντικείμενο της μελέτης να κινείται 
στην ίδια λάθος κατεύθυνση, απέναντι στην οποία παραμένουμε αρνητικοί, όπως και σε όλα 
τα τυπικά στάδια της διαδικασίας ανάθεσης των υπόψη υπηρεσιών, μέχρι και την ολοκλήρωσή 
τους» 

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

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

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