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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 55η 

Απόφαση υπ’ αριθ.  2448/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 25-10-2022, 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: 1044480/20-10-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της στις 20-10-2022. 
  

Θέμα 74ο  
Έγκριση της Διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης, καθώς και της Επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισμού : «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και καθαρισμού χώρων πρασίνου στην οδό Π. 
Επίδαυρος – κόμβος Καλλονής (νέα χάραξη) διαρκείας 36 μηνών » προϋπολογισμού 229.028,25 € 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).  
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Κουρή Μαρία 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Βερελή Βασιλική  

• Λογοθέτη Αικατερίνη  

• Κατσικάρης Δημήτριος  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος  

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Βάρσου Μαργαρίτα  

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

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 
 
 

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 συνεδρίαση 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: 
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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. Τον οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 238/Α/27-

12-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 1661/Β/11-05-2018).  
4. Την με αριθ. 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’ αριθ. 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. 4412/2016 «Ανάθεση και Εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής 
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

7. Την υπ’ αριθ. Απ. ΟΕ/440/08-03-2022 και την υπ΄αριθμ. 392160/06-05-2022  απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Δημοσιονομικών Δεσμεύσεων   
(ΑΔΑ:6ΥΖΖ7Λ7-ΙΗΡ και ΑΔΑΜ:22REQ010534616 2022-05-12  με κωδικό  Κ..Α.Ε. 08.072.087901 
προϋπολογισμού 229.028,25 €   (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

8. Την ανάγκη συγκρότησης  τριμελούς  γνωμοδοτικού οργάνου διενέργειας του συγκεκριμένου 
διαγωνισμού   σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 «Ανάθεση και Εκτέλεση 
δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

9. Το από 17-10-2022 πρακτικό κλήρωσης του τριμελούς  γνωμοδοτικού οργάνου διενέργειας του 
συγκεκριμένου διαγωνισμού   παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης 
και καθαρισμού χώρων πρασίνου στην οδό Π. Επίδαυρος – κόμβος Καλλονής (νέα χάραξη) 
διαρκείας 36 μηνών » προϋπολογισμού 229.028,25 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).  

 
 

Ε Π Ε Ι Δ Η 
 

1. Προκύπτει ανάγκη απρόσκοπτης συνέχειας συντήρησης και καθαρισμού των χώρων  πρασίνου,  
σε συνέχεια της τρέχουσας Παροχής Υπηρεσιών που περαιώνεται τον Ιανουάριο 2023  

2. Καταρτίστηκε από το Τμήμα Κτιριακών Έργων – Έργων Περιβάλλοντος - Η/Μ Έργων  της ΔΤΕ Π.Ε 
Πειραιώς και Νήσων Περιφέρειας Αττικής, η  διακήρυξη μετά των παραρτημάτων, που αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της,  με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και καθαρισμού χώρων 
πρασίνου στην οδό Π. Επίδαυρος – κόμβος Καλλονής (νέα χάραξη) διαρκείας 36 μηνών » 
προϋπολογισμού 229.028,25 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).  

3. Προκύπτει ανάγκη συγκρότησης  τριμελούς  γνωμοδοτικού οργάνου διενέργειας του συγκεκριμένου 
διαγωνισμού   σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 «Ανάθεση και Εκτέλεση 
δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, 

4. Πραγματοποιήθηκε στην ΔΤΕ Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων, στις 17-10-2022  κλήρωση στελέχωσης 
του ανωτέρω τριμελούς  γνωμοδοτικού οργάνου και κληρώθηκαν τα παρακάτω μέλη: 

   Τακτικά Μέλη 
  α.      Γκόσιου Βασιλική                           (Πρόεδρος) 
        β.      Βενιός Νικόλαος                             (Μέλος) 
        γ.      Πεταλά Μαριλένα                           (Μέλος) 

    Αναπληρωματικά Μέλη 
         α.     Ζιάβρα Αγγελική                            (Πρόεδρος) 
         β.     Κεχαγιόγλου Νικήτας                     (Μέλος) 
         γ.     Κλεογένη Ειρήνη                           (Μέλος) 
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Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε  
1. Την έγκριση των όρων της ανωτέρω Διακήρυξης μετά των παραρτημάτων-τευχών, που την 

συνοδεύουν με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και καθαρισμού χώρων πρασίνου στην οδό 
Π. Επίδαυρος – κόμβος Καλλονής (νέα χάραξη) διαρκείας 36 μηνών » προϋπολογισμού 
229.028,25 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Την έγκριση ηλεκτρονικής δημοπράτησης ανοικτού 
διαγωνισμού της ανωτέρω υπηρεσίας  

2. Την έγκριση της σχετικής Περίληψης Διακήρυξης και της αποστολής της για δημοσίευση, όπως 
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.  

3. Την συγκρότηση  τριμελούς  γνωμοδοτικού οργάνου διενέργειας του συγκεκριμένου διαγωνισμού   
σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 «Ανάθεση και Εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων 
εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα, που στελεχώνεται από τα παρακάτω μέλη: 

  Τακτικά Μέλη 
  α.      Γκόσιου Βασιλική                           (Πρόεδρος) 
        β.      Βενιός Νικόλαος                             (Μέλος) 
        γ.      Πεταλά Μαριλένα                           (Μέλος) 

    Αναπληρωματικά Μέλη 
         α.     Ζιάβρα Αγγελική                            (Πρόεδρος) 
         β.     Κεχαγιόγλου Νικήτας                     (Μέλος) 
         γ.     Κλεογένη Ειρήνη                           (Μέλος) 
     

 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 
 

1. Την έγκριση των όρων της ανωτέρω Διακήρυξης μετά των παραρτημάτων-τευχών, που την 
συνοδεύουν με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και καθαρισμού χώρων πρασίνου στην οδό 
Π. Επίδαυρος – κόμβος Καλλονής (νέα χάραξη) διαρκείας 36 μηνών » προϋπολογισμού 
229.028,25 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Την έγκριση ηλεκτρονικής δημοπράτησης ανοικτού 
διαγωνισμού της ανωτέρω υπηρεσίας  

2. Την έγκριση της σχετικής Περίληψης Διακήρυξης και της αποστολής της για δημοσίευση, όπως 
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.  

3. Την συγκρότηση  τριμελούς  γνωμοδοτικού οργάνου διενέργειας του συγκεκριμένου διαγωνισμού   
σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 «Ανάθεση και Εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων 
εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα, που στελεχώνεται από τα παρακάτω μέλη: 

   
Τακτικά Μέλη 

  α.      Γκόσιου Βασιλική                           (Πρόεδρος) 
        β.      Βενιός Νικόλαος                             (Μέλος) 
        γ.      Πεταλά Μαριλένα                           (Μέλος) 

    Αναπληρωματικά Μέλη 
         α.     Ζιάβρα Αγγελική                            (Πρόεδρος) 
         β.     Κεχαγιόγλου Νικήτας                     (Μέλος) 
         γ.     Κλεογένη Ειρήνη                           (Μέλος) 

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

απόφαση με την παρατήρηση: «Διαφωνούμε με το να γίνονται οι εργασίες συντήρησης και καθαρισμού 

χώρων πρασίνου μέσω εργολάβων. Πρέπει να γίνεται από υπηρεσίες της Περιφέρειας στελεχωμένες με 

μόνιμο προσωπικό, επιστημονικό, εργάτες και με την αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού. Άλλωστε, η μέχρι 

σήμερα εμπειρία των αναθέσεων σε ιδιώτες έχει δείξει, ότι δεν γίνεται ολοκληρωμένα, γιατί ο ιδιώτης 

δουλεύει με κριτήριο το κέρδος, που το εξασφαλίζει περικόπτοντας εργατικό δυναμικό και μέσα.» 
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➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος καταψηφίζει την ανωτέρω 
απόφαση. 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κουρή Μαρία 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
Βερελή Βασιλική  
Λογοθέτη Αικατερίνη  
Κατσικάρης Δημήτριος  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος  
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Βάρσου Μαργαρίτα  
Μελάς Σταύρος 
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