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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.  2451/2022 
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 77ο  
Έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3 για την σύναψη σύμβασης παροχής Τεχνικών & λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 610.141,13 € 
(πλέον ΦΠΑ) και εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής 
Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας. 
 
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. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα Καράλη, η οποία ενημερώνει 
τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη : 

1. Το  Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα. 

2. Την με αριθμ.37419/13479/8-5-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής (ΦΕΚ 16661Β/11.05.2018), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του «Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/31.01.2013, «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές 
σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 κ.λπ.». 

4. Την με αριθμ. 198409/16.10.2018 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, περί τοποθέτησης 
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών. 

5. Την με αρ. πρωτ. οικ20955/22.01.2019 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία 
τοποθετούνται, οι ασκούντες καθήκοντα ευθύνης υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής. 

6. Την υπ’ αριθμ. 499022/2-9-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβασης 
Αρμοδιοτήτων (ΑΔΑ:ΩΞΡΟ7Λ7-7ΕΣ), όπως ισχύει σήμερα.  

7. Την με αριθμ. 116817/16.02.2022 (ΦΕΚ 113  Υ.Ο.Δ.Δ.) Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής 
«Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Πολιτισμού- Τροποποίηση των υπ’ αρ. 
696452/05.11.2019, 864073/14.10.2021 και 970352/16.11.2021 αποφάσεων του Περιφερειάρχη 
Αττικής.  

8. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016),«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων 
Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως αυτός ισχύει σήμερα. 

9. Το Ν. 4281/14 (ΦΕΚ  Α 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας» όπως 
ισχύουν σήμερα 

10. Του Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

11. Του Ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
12. Του Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» , 
13. Του Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

14. Την με αρ. 177/2021 (ΑΔΑ: Ω88Λ7Λ7-ΜΔ5) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής για 
το Οικονομικό Έτος 2022, όπου περιλαμβάνεται και η παροχή Τεχνικών υπηρεσιών του 
θέματος, ΚΑΕ:9769.06.015. 

15. Την με αριθμ.:179/2021 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Α. «Έγκριση Προϋπολογισμού  
Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 και ολοκληρωμένου πλαίσιο δράσης» 
(ΑΔΑ:660Ι7Λ7-Ξ7Χ). 

16. Την σχετική ανάληψη υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΡΡΒΒ7Λ7-ΤΨΧ). 
17. Την με αρ. 3031/17-05-2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 

6ΛΡΜ46ΝΠΙΘ-5ΕΩ), με την οποία αποφασίστηκε η παράταση της κήρυξης  της Δημοτικής 
Ενότητας  Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από έντονα 
καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες). 

18. Την με αρ. 3063/17-05-2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 
9ΚΙΧ46ΝΠΙΘ-712), με την οποία αποφασίστηκε η παράταση της κήρυξης  της Δημοτικής 
Ενότητας  Μεγαρέων του Δήμου Μεγαρέων, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από έντονα 
καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες). 

19. Την με αρ. 180/26-01-2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 
60Η046ΝΠΙΘ-ΝΔΘ), με την οποία αποφασίστηκε η παράταση της κήρυξης  του Δήμου  
Μεγαρέων, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές. 

ΑΔΑ: ΨΨΧΞ7Λ7-0ΟΛ



 3 

20. Το από 20-04-2022 πρακτικό (9η συνεδρία, θέμα 9ο) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων 
΄Εργων Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το οποίο δόθηκε θετική γνωμοδότηση για την 
παροχή των υπόψη Υπηρεσιών. 

21. Την με αριθ. 1416/24-06-2022 (ΑΔΑ:ΨΚΩΗ7Λ7-ΣΝΧ) Απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε: α) η προσφυγή σε διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για δημόσιες συμβάσεις έργων, 
προμηθειών, και υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2.γ του 
ν.4412/2016, β) των τευχών δημοπράτησης, γ) της πρόσκλησης για την επιλογή αναδόχου για 
την παροχή υπηρεσιών τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του θέματος 
και δ) της συγκρότησης επιτροπής διαπραγμάτευσης. 

22.  Το γεγονός ότι για την επιλογή αναδόχου της παροχής Τεχνικών & λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», εκτιμώμενης 
αξίας 610.141,13 € (πλέον ΦΠΑ), υποβλήθηκαν από τους προσκληθέντες οικονομικούς φορείς 
του άρθρου 17 της πρόσκλησης, με καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής και 
αποσφράγισης των προσφορών, την Παρασκευή 29-07-2022. 

23. Το από 4 Αυγούστου 2022 Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης (Ε.Δ.) σύμφωνα με το 
οποίο: 

a. Οι διαγωνιζόμενοι, στο σύνολό τους, ήταν εμπρόθεσμοι στην υποβολή των φακέλων 
προσφορών τους  

b.  Μετά τον έλεγχο των φακέλων  «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» των υποβληθεισών 
προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20.2. της πρόσκλησης, κρίθηκε από 
την Ε.Δ. ότι οι προσφορές όλων των Οικονομικών Φορέων πληρούσαν τις απαιτήσεις 
συμμετοχής. 

c. Την ίδια μέρα η Ε.Δ. προέβη σε αποσφράγιση των φακέλων «Τεχνικής Προσφοράς». Σε 
διαδοχικές κλειστές συνεδριάσεις έλεγξε την πληρότητα σύμφωνα με την παράγραφο 
20.3 του άρθρου 20 της Πρόσκλησης, έκρινε και αξιολόγησε τις Τεχνικές Προσφορές 
των διαγωνιζομένων και τις βαθμολόγησε με βάση τα κριτήρια του άρθρου 21 της 
πρόσκλησης. Από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, η συνολική βαθμολογία των 
Τεχνικών Προσφορών των διαγωνιζόμενων, σύμφωνα με τον τύπο της παρ. 21.2 του 
άρθρου 21 της πρόσκλησης: UΤΠ = (50%*Κ1 + 30%*Κ2 + 20%*Κ3), φαίνεται στον 
παρακάτω πίνακα: 

 

α/
α 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ Συνολική βαθμολογία Τεχνικής 
Προσφοράς 

  UΤΠ 

1 ΟΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ/ 
ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

93,50 

2 ΝΕΒΕΣΚΑΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ) / 
Α & Ι ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. δ.τ. ΙΡΙΣ Ο.Ε. 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  

87,10 

3 ΗΛΙΔΑ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΜΕΛΕΤΩΝ  

 
84,20 

 

 
d. Οι Τεχνικές Προσφορές όλων των διαγωνιζομένων κρίθηκαν από την Επιτροπή 

Διαπραγμάτευσης παραδεκτές, αφού η βαθμολογία τους σε κάθε επιμέρους κριτήριο 
ήταν μεγαλύτερη από 60 μονάδες.  

 
24. Την υπ΄αρ. 1817/23-8-2022 (ΑΔΑ:ΨΤ7Ν7Λ7-8Υ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Π.Α. με την οποία εγκρίθηκε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1, και εξουσιοδοτήθηκε η Δ/νση Τεχνικών Έργων 
της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας. 

25. Το από 14 Σεπτεμβρίου 2022 Πρακτικό 2 της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης (Ε.Δ.) σύμφωνα με 
το οποίο: 
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i. Όλες οι οικονομικές προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές και η επιτροπή προχώρησε στη 
βαθμολόγησή τους σύμφωνα με το άρθρο 21.3 της διακήρυξης. 

b. Κατά τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής σύμφωνα με τα άρθρα 21.2, 21.3 και 21.4 της 
διακήρυξης. η συνολική βαθμολογία κάθε συμμετέχοντος μετά τη στάθμιση της τεχνικής και 
της οικονομικής του προσφοράς προέκυψε ως κάτωθι: 

 

α/α Επωνυμία Προσφέροντα 

Βαθμολογία 
Τεχνικής 

προσφοράς 

Βαθμολογία 
Οικονομικής 
προσφοράς 

 

Συνολική 
σταθμισμένη 
βαθμολογία 

UΤΠ ΒΟΠ UΣΒ = UΤΠ * 
70% + ΒΟΠ * 

30% 

1 ΟΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ / 
ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

93,50 68,28 85,93 

2 ΝΕΒΕΣΚΑΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ / 
Α & Ι ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. δ.τ. 
ΙΡΙΣ Ο.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  

87,10 63,93 80,15 

3 ΗΛΙΔΑ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΜΕΛΕΤΩΝ  

84,20 65,58 78,61 

 

c. Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης εισηγήθηκε ομόφωνα την ανάδειξη ως προσωρινού 
μειοδότη για την παροχή υπηρεσιών τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών του θέματος, στην ένωση οικονομικών φορέων «ΟΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ - ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  του ΓΕΩΡΓΙΟΥ» που υπέβαλε την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, 
με συνολική σταθμισμένη βαθμολογία τεχνικής και οικονομικής προσφοράς 85,93 και 
συνολική προσφερόμενη τιμή 449.063,88 € (πλέον ΦΠΑ). 

d. Την υπ΄αρ. 2076/20-9-2022 (ΑΔΑ:ΡΕΤ17Λ7-8Σ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2, η ανάδειξη ως προσωρινού 
μειοδότη για την παροχή υπηρεσιών τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 
με τίτλο: : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», την ένωση οικονομικών φορέων 
«ΟΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ - ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  του ΓΕΩΡΓΙΟΥ» που 
υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας-τιμής και εξουσιοδοτήθηκε η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 
Δυτικής Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας. 

26. Το με Α.Π.:960277/04-10-2022 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., με το οποίο ειδοποιήθηκε ο 
προσφέροντας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να 
υποβάλλει εντός προθεσμίας 10 ημερών, τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 22 της 
πρόσκλησης. 

27. Το με Α.Π.:1009189/13-10-2022 έγγραφο της ένωσης οικονομικών φορέων «ΟΡΙΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ - ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  του ΓΕΩΡΓΙΟΥ», με το οποίο 
υπεβλήθησαν σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, ήτοι εμπρόθεσμα, τα 
δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 22 της πρόσκλησης. 

28. Το από 17 Οκτωβρίου 2022 Πρακτικό 3 της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το 
οποίο:  

- Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης αφού έλεγξε στο σύνολό τους τα δικαιολογητικά που 
υπεβλήθησαν,  διαπίστωσε ότι αυτά αποδεικνύουν τους όρους και τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής, σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19 της πρόσκλησης, δηλαδή ότι στον «προσωρινό 
ανάδοχο» δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού και ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής. 
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- Προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης στην ένωση οικονομικών φορέων «ΟΡΙΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ - ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  του ΓΕΩΡΓΙΟΥ», 

29. Την με Αρ.Πρωτ. 1020525/17-10-2022 υποβολή του Πρακτικού 3 στην Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, 
ΕΙΣΗΓΟ ΥΜ ΑΣ TΕ  

 

I. Την έγκριση του από 17 Οκτωβρίου 2022 Πρακτικού 3 όπως αυτό συντάχθηκε από την Επιτροπή 
Διαπραγμάτευσης, για την επιλογή αναδόχου για την παροχή Τεχνικών & λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ εκτιμώμενης 
αξίας 610.141,13 € (πλέον Φ.Π.Α.) 

II. Την κατακύρωση της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», στην ένωση οικονομικών 
φορέων «ΟΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ - ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  του ΓΕΩΡΓΙΟΥ» 
που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας-τιμής, με συνολική σταθμισμένη βαθμολογία τεχνικής και οικονομικής προσφοράς 85,93 
και συνολική προσφερόμενη τιμή 449.063,88 € (πλέον ΦΠΑ). 

III. Την εξουσιοδότηση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., για τη συνέχιση της διαδικασίας. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 
 

I. Την έγκριση του από 17 Οκτωβρίου 2022 Πρακτικού 3 όπως αυτό συντάχθηκε από την Επιτροπή 
Διαπραγμάτευσης, για την επιλογή αναδόχου για την παροχή Τεχνικών & λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ εκτιμώμενης 
αξίας 610.141,13 € (πλέον Φ.Π.Α.) 

II. Την κατακύρωση της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», στην ένωση οικονομικών 
φορέων «ΟΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ - ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  του ΓΕΩΡΓΙΟΥ» 
που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας-τιμής, με συνολική σταθμισμένη βαθμολογία τεχνικής και οικονομικής προσφοράς 85,93 
και συνολική προσφερόμενη τιμή 449.063,88 € (πλέον ΦΠΑ). 

III. Την εξουσιοδότηση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., για τη συνέχιση της διαδικασίας. 
 
 
 
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη Αικατερίνη 

καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: «ΚΑΤΑ, σύμφωνα με το σκεπτικό μας στην 

απόφαση 1416/2022 της Οικονομικής Επιτροπής : «Κατά τη γνώμη μας δεν στοιχειοθετείται η διαδικασία 
που έχει επιλεγεί. Τον Ιούνιο του 2022 δεν μπορεί να θεωρούμε απρόβλεπτη περίσταση τα γεγονότα του 
2018, 2019 και 2021. Έπρεπε ο Διαγωνισμός να έχει προχωρήσει νωρίτερα και σύμφωνα με την 
προβλεπόμενη ανοιχτή διαδικασία.» Η διαδικασία που επιλέχθηκε οδήγησε σε προσφορές με πολύ χαμηλή 
έκπτωση χωρίς ουσιαστική εξοικονόμηση χρόνου.». 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος καταψηφίζει την ανωτέρω 
απόφαση. 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την ανωτέρω 
απόφαση με την παρατήρηση: «Η υπόψη Υπηρεσία είχε έρθει προς ψήφιση στην 11η/9.3.21 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής αλλά με προϋπολογισμό, τότε, κατά πολύ μεγαλύτερο 
(1.228.399,90 € με Φ.Π.Α.), με φυσικό αντικείμενο πολύ ευρύτερο με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης με την επίκληση λόγων 
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κατεπείγοντος εξαιτίας «πολύ έντονων βροχοπτώσεων των χειμερινών περιόδων 2017 – 2018 και 
2019!». Είχαμε καταψηφίσει με αναλυτικό σκεπτικό σε όλες τις σχετικές συνεδριάσεις της Οικ. Επ. 
(11η/2021, 19η/2021 και 25η/2021) τις εισηγήσεις και τις αποφάσεις της Διοίκησης για τη 
διαδικασία ανάθεσης της υπηρεσία αυτής έως ότου δικαιωθεί με την απορριπτική υπ’ αριθ. 
40/2021 Πράξη της Επιτρόπου και ό,τι στη συνέχεια ακολούθησε. 
Και αντί η Διοίκηση να πάρει το μάθημά της και να ακολουθήσει τον «ίσιο δρόμο» επικαλείται και 
πάλι τους ίδιους λόγους «κατεπείγοντος» για την αντιμετώπιση καταστάσεων, που οι γενεσιουργές 
τους αιτίες χάνονται στα βάθη της παρελθούσας 4ετίας! Ακόμη μια περίπτωση, που η ανάγκη για 
την ταχεία προώθηση ενός απαραίτητου έργου πέφτει εξαρχής θύμα της απροκάλυπτης 
προτίμησης, που δείχνει η Διοίκηση, στις όλως εξαιρετικές, κατά τα άλλα, διαδικασίες ανάθεσης με 
περιορισμένο αριθμό επιλεγόμενων «διαγωνιζομένων» (τρεις στην προκείμενη περίπτωση), με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται σε βάρος των δημόσιων πόρων, της έντεχνης εκτέλεσης του προς ανάθεση 
αντικειμένου αλλά και της έγκαιρης εντέλει υλοποίησής του, όπως και στην υπόψη περίπτωση 
διαπιστώνουμε. 
Σε συμφωνία με τα παραπάνω θα καταψηφίσουμε και στο παρόν στάδιο (έγκριση του 3ου 
Πρακτικού) που προτείνεται η ανάδειξη, ως προσωρινού μειοδότη, στην εταιρεία με προσφορά 
449.063,88 € (πλέον ΦΠΑ), που αντιστοιχεί σε έκπτωση μόλις 26,4%!». 

➢ 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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