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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 63 538 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 43η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  1976/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 14-09-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά τηλεδιάσκεψης, σε 
εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 744312/9-9-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία 
κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 09-09-2021. 
 

Θέμα 6ο εκτός ημερήσιας διάταξης 
Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ 
ΑΤΤΙΚΗΣ», προεκτιμώμενης αμοιβής 59.883,23 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και ακύρωση του διαγωνισμού 
με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 182792, σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 
 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 Κόκκαλης Βασίλειος 
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Καραμάνος Χρήστος 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Αγγέλης Σπυρίδων  
 Κατριβάνος Γεώργιος 
 Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Κουρή Μαρία 
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 

 
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 Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος, διότι η προθεσμία λήξης προσφορών για τον διαγωνισμό με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 182792, είναι 
η Τετάρτη 15/9/2021,  ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπόψη : 
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1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α’/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 44403 του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ. 2494.Β/04-11-
2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής», 
την υπ’αρ.109290/39629/2016 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 
4251/Β/29-12-2016) «Έγκριση της υπ’αρ.438/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής» και 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. Tα άρθρα 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α’/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της 
Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013. 

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. Την υπ’ αριθμ. 499022/2-9-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Αττικής κ. Πέππα Νικόλαο (ΦΕΚ 
688/ΥΟΔΔ/3-9-2019). 

7. 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. 

8. Την  υπ΄ αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-05-2017 (ΦΕΚ 2519/Β/20-07-2017) «Έγκριση Κανονισμού 
προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016.» 

9. Το αρ. 53 παρ. 8 περ. α του Ν.4412/2016 σύμφωνα με το οποίο «Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 
περιλαμβάνει τις προβλέψιμες προεκτιμώμενες αμοιβές επί των επί μέρους μελετών και τεχνικών 
υπηρεσιών που απαρτίζουν τη σύμβαση. Στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης συμπεριλαμβάνεται 
ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό 15% ως απρόβλεπτες δαπάνες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 
5 του αρ. 186.» 

10. Την υπ’ αριθμ. 300/2020 (ΑΔΑ: 9ΝΟΡ7Λ7-ΛΥΠ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων για το οικονομικό 
έτος 2021. 

11. Την  υπ΄ αριθμ. 598417/15-7-2021 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για την έγκριση δέσμευσης 
προϋπολογισμού ποσού 74.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την εκτέλεση του 
υποέργου «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4)  ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ 
ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» σε βάρος των πιστώσεων του έργου με 
κωδικό 2017ΜΠ08500000 και τίτλο «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» της ΣΑΜΠ 085 του Π.Δ.Ε. 

12. Τον φάκελο την μελέτης του θέματος, που  συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Αττικής και αποτελείται από: Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, Συγγραφή Υποχρεώσεων 
και Τεύχος Προεκτιμώμενης Αμοιβής. 

13. Την με αρ. πρωτ. 611407/20-7-2021 Απόφαση ΔΤΕΠΑ με την οποία εγκρίθηκε ο φάκελος της 
μελέτης του θέματος. 

14. Την υπ’ αριθμ. 1686/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής για την 
έγκριση: 1) του σχεδίου Διακήρυξης και των όρων του διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, 2) της 
δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, 3) του σχεδίου Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση 
στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής για τον διαγωνισμό της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4)  ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ 
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ»,  προεκτιμώμενης αμοιβής  59.883,23 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%). 

 
Και επειδή : 

1. Η μελέτη αφορά τις «Μελέτες για την κατασκευή τεσσάρων πεζογεφυρών σε βασικούς οδικούς 
άξονες του Λεκανοπεδίου Αττικής». Πιο συγκεκριμένα, αφορά τα εξής σημεία σε βασικούς 
οδικούς άξονες της Αττικής όπου χρήζουν προσοχή : α) «Υγεία» Λεωφόρος Κηφισίας Δήμος 
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Αμαρουσίου, β) Μεσογείων & ΙΚΑ Αγ. Παρασκευής, Δήμος Αγ. Παρασκευής, γ) Αθηνών & 
Καβάλας - Χίου, Δήμος Περιστερίου – Αιγάλεω και δ) Κηφισίας & Πανόρμου, Δήμος Αθηναίων. 
Το κάθε σημείο κατασκευής των πεζογεφυρών αποτελεί μια τεράστια διαμπερή κυκλοφορία και 
με αυξημένο των κίνδυνο ατυχημάτων για τους διερχόμενους πεζούς.  

2. Απαιτείται να διερευνηθεί η διαδημοτικότητα των προτεινόμενων θέσεων, ώστε να επιτευχθεί το 
μέγιστο όφελος από την κατασκευή των πεζογεφυρών. Η επανεξέταση των θέσεων θα έχει 
επίπτωση στις οικονομικές και τεχνικές παραμέτρους που σχετίζονται με τη διαδικασία 
ανάθεσης. 

3. Σύμφωνα με το άρθρο 106 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: 
«Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:  
α) ……………….,  
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης 
άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την 
αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, 
………………………». 

4. Σύμφωνα με το άρθρο 106 παρ. 4 του Ν. 4412/2016,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: «Όταν 
συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2, η 
αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το 
αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν 
λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών». 

 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 
Την ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4)  ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ 
ΑΤΤΙΚΗΣ»,  προεκτιμώμενης αμοιβής  59.883,23 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και την ακύρωση του 
διαγωνισμού με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 182792, σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        ομόφωνα αποφασίζει 

Την ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4)  ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ 
ΑΤΤΙΚΗΣ»,  προεκτιμώμενης αμοιβής  59.883,23 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και την ακύρωση του 
διαγωνισμού με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 182792, σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
 Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατριβάνος Γεώργιος και 

Ανδρουλακάκης Νικόλαος απέχουν από την ψηφοφορία. 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος δηλώνει λευκό. 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Αδαμόπουλου Γεωργία 
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Καραμάνος Χρήστος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγέλης Σπυρίδων  
Κατριβάνος Γεώργιος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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