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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 14η
Απόφαση υπ’ αριθ. 698/2021
Στην Αθήνα, σήμερα στις 23-03-2021, 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: 217527/18-03-2021
πρόσκληση του Προέδρου της και την 219342/19-03-2021 σε ορθή επανάληψη αυτής οι οποίες
κοινοποιήθηκαν νόμιμα στα μέλη της, στις 18-03-2021 και 19-03-2021 αντίστοιχα.
Θέμα 42ο
Έγκριση για δεύτερη μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του εν εξελίξει
διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, του έργου: «Αποκατάσταση κατεστραμμένων και επέκταση στηθαίων
ασφαλείας σε δίκτυα Περιφέρειας Αττικής» (κωδικός έργου 2014ΕΠ58500016), προϋπολογισμού
4.000.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.:
 Κόκκαλης Βασίλειος
 Γεωργόπουλος Γεώργιος
 Καραμάνος Χρήστος
 Μπαλάφας Γεώργιος
 Κατσικάρης Δημήτριος
 Μεθυμάκη Άννα
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος
Τα αναπληρωματικά μέλη:
 Αγγελόπουλος Γεώργιος
 Βλάχου Γεωργία
 Βάρσου Μαργαρίτα
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ:
 Παπαγεωργίου Νικόλαος
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος
 Αδαμοπούλου Γεωργία
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
 Κουρή Μαρία
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 11 από τα 13 μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Καρυώτη
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(Προϊστάμενο της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών), ο οποίος ενημερώνει τα μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α'/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Την υπ' αριθ. 37419/13479/8-5-2018 (ΦΕΚ 1661Β’/11-5-2018) Απόφαση «Έγκριση της υπ'
αριθ. 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί
τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Αττικής».
3. Το άρθρου 8 του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215Α’/30-9-2011) «Αναδιοργάνωση του συστήματος
αδειοδότησης για την διαμονή αλλοδαπών στην χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας,
ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
του Υπουργείου Εσωτερικών».
4. Του άρθρου 8 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και
την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85A'/11-4-2012).
5. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το Ν.4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και
ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 90A'/18-4-2013).
7. Του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74Α'/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις».
8. Του άρθρου 59 του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157Α'/4-8-2014) «Φόροι, Στρατολογία και άλλες
διατάξεις" και του Ν.4281/2014 (Α'160) "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
9. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε
θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
10. Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή
των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών
του Ν. 3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών».
11. Την υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 (ΦΕΚ 4841Β΄/29-12-2017) Απόφαση του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών
επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του
άρθρου 221 του Ν. 4412/2016».
12. Την μελέτη του έργου που συντάχθηκε από το Τμήμα Προγράμματος & Μελετών της Δ/νσης
Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 954579/10-12-2020
Απόφαση της.
Και το γεγονός ότι:
1. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 585 του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) Περιφέρειας Αττικής με κωδικό 2014ΕΠ58500016, σύμφωνα με τη
Συλλογική Απόφαση Έργων Περιφέρειας Αττικής του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων.
2. Με την υπ' αριθ. 2730/2020 (συνεδρίαση 81η/15-12-20)(ορθή επανάληψη 30-12- 2020)
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής(ΑΔΑ:94ΟΔ7Λ7-ΦΟΙ), εγκρίθηκε η
διακήρυξη και η ηλεκτρονική δημοπράτηση του έργου.
3. Σύμφωνα με το άρθρο 18 της Διακήρυξης οριζόταν ότι:
"Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26-12021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 1-22021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
4. Στη Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής,
διεξήχθη στις 15-1-2021 ημέρα Παρασκευή δημόσια κλήρωση μεταξύ των
καταχωρημένων υπαλλήλων στο Μητρώο μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
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επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) βάσει της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/4-12-2017
Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την
όμοια Απόφαση ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ466/15-3-2018, προκειμένου να συγκροτηθεί η
Επιτροπή Διαγωνισμού.
5. Τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού κληρώθηκαν μέσω της εφαρμογής του Μη.Μ.Ε.Δ.
και σύμφωνα με την από 15-1-2021 κλήρωση με ταυτότητα mimed- ecb-a-2-id-aa-8462eba-2021-01-15-09:30:00.000000.
6. Η Επιτροπή Διαγωνισμού συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 51417/21-01-2021(Ορθή
Επανάληψη της αρ. πρωτ. ΙΡΙΔΑ43892/20-1-21) Απόφαση της Διεύθυνσης Διαχείρισης
Μητροπολιτικών Υποδομών (ΑΔΑ:6ΘΩΨ7Λ7-0ΧΒ).
7. Το αρ. πρωτ. 84500/02-02-21 έγγραφο στους συμμετέχοντες μέσω ΕΣΗΔΗΣ για
αναβολή αποσφράγισης σε νέα ημερομηνία.
Και επειδή:
- Η Δημοπρασία είχε αρχικά προγραμματισθεί να διεξαχθεί μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 26-1-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00 π.μ. και με ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την 1-2-2021 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., σύμφωνα με το άρθρο 18 της Διακήρυξης.
- Οι διαγωνιζόμενοι σύμφωνα με τη Διακήρυξη (ΑΔΑΜ:21PROC007986698 2021-01-08) έχουν
υποβάλλει τις προσφορές τους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
του ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό συστήματος 95402, την ημερομηνία και ώρα που προβλεπόταν στη
Διακήρυξη δηλ. μέχρι στις 26-1-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
- Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού Νεκταρία Καρακατσάνη, Μηχανολόγος Μηχανικός,
με δηλώσεις που απέστειλε στις 29-1-2021 και 08-02-2021 στην υπηρεσία ενημέρωσε ότι
συμμετέχει στην απεργία που είχε κηρύξει η ΕΜΔΥΔΑΣ για τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και
την συμμετοχή των μηχανικών στις επιτροπές και θα απέχει από την διαδικασία.
- Η αναπληρώτρια Πρόεδρος, Μαρία Κανελλάκη, Αρχιτέκτων Μηχ/κός με δηλώσεις που
απέστειλε στις 25-1-2021 και 08-02-2021 στην υπηρεσία ενημέρωσε ότι συμμετέχει στην απεργία
που είχε κηρύξει η ΕΜΔΥΔΑΣ για τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και την συμμετοχή των
μηχανικών στις επιτροπές και θα απέχει από την διαδικασία.
- Η αποσφράγιση των προσφορών στις 1-2-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. δεν
πραγματοποιήθηκε και υπήρξε αναβολή της διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ, λόγω αποχής της
Προέδρου καθώς και της αναπληρώτριας Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού.
- Σύμφωνα με το άρθρο 18 της Διακήρυξης,« Αν για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς
λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει
υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται
σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται
στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες
ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί
διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν
καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί
και νέα ημερομηνία…».
-Η Διεύθυνση ΔΙ.Μ.Υ. με την με αρ. πρωτ. 121489/11-02-2021 Εισήγησή της ζήτησε την
μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του εν εξελίξει Διαγωνισμού μέσω
ΕΣΗΔΗΣ, του έργου: «Αποκατάσταση κατεστραμμένων και επέκταση στηθαίων ασφαλείας σε
δίκτυα Περιφέρειας Αττικής» στις 12 Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ
-Η Ο.Ε. Π.Α. εξέδωσε Απόφαση με αρ. 394/2021 με την οποία ενέκρινε την μετάθεση της
ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του εν εξελίξει Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, του
έργου: «Αποκατάσταση κατεστραμμένων και επέκταση στηθαίων ασφαλείας σε δίκτυα
Περιφέρειας Αττικής» για την 12η Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
- Η Διεύθυνση ΔΙ.Μ.Υ. με το υπ΄αρ. 192655/10-03-2021 έγγραφό της προς όλα τα μέλη της
επιτροπής διαγωνισμού αντέκρουσε τις αιτιάσεις των, για την μη συμμετοχή τους στην επιτροπή
διαγωνισμού.
- Η Διεύθυνση ΔΙ.Μ.Υ. με το υπ΄αρ.188109/08-03-2021 έγγραφό της απέστειλε στα μέλη της
επιτροπής διαγωνισμού την με αρ. 394/2021 Απόφαση της Ο.Ε.Π.Α.
- Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού Νεκταρία Καρακατσάνη, Μηχανολόγος Μηχανικός,
με ηλεκτρονικό μήνυμα που απέστειλε στις 10-3-2021 και 11-3-2021 ενημέρωσε ότι ειδοποιήθηκαν
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τα μέλη της Ε.Δ. για την μετάθεση της ημερομηνίας της διενέργειας του διαγωνισμού και ότι η
αναπληρώτρια πρόεδρος κα Μαρία Κανελλάκη δεν είναι διαθέσιμη λόγω κανονικής αδείας.
- Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού Νεκταρία Καρακατσάνη, Μηχανολόγος Μηχανικός με
την υπ΄αρ.πρωτ.. Α1α/Γ.Π. 15405 Βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας ενημέρωσε την Υπηρεσία μας
ότι από 11-02-2021 έως 12-03-2021 κάνει χρήση άδειας ειδικού σκοπού και ως εκ τούτου δεν είναι
διαθέσιμη για την συμμετοχή της ως Πρόεδρος στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
- Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της Διακήρυξης.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
1. Την Έγκριση δεύτερης μετάθεσης της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του εν
εξελίξει Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, του έργου: «Αποκατάσταση κατεστραμμένων και
επέκταση στηθαίων ασφαλείας σε δίκτυα
Περιφέρειας Αττικής» (κωδικός έργου
2014ΕΠ58500016), προϋπολογισμού 4.000.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και
συγκεκριμένα:
Ορισμός ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 07/04/2021 ημέρα
Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
2. Την συνέχιση της διαδικασίας του Διαγωνισμού από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών
Υποδομών Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει
1. Την έγκριση δεύτερης μετάθεσης της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του εν
εξελίξει Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, του έργου: «Αποκατάσταση κατεστραμμένων και
επέκταση στηθαίων ασφαλείας σε δίκτυα
Περιφέρειας Αττικής» (κωδικός έργου
2014ΕΠ58500016), προϋπολογισμού 4.000.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και
συγκεκριμένα:
Ορισμός ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 07/04/2021 ημέρα
Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
2. Την συνέχιση της διαδικασίας του Διαγωνισμού από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών
Υποδομών Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.
Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέππας

Τα Μέλη
Κόκκαλης Βασίλειος
Γεωργόπουλος Γεώργιος
Καραμάνος Χρήστος
Μπαλάφας Γεώργιος
Κατσικάρης Δημήτριος
Μεθυμάκη Άννα
Τημπλαλέξης Γρηγόριος
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Βλάχου Γεωργία
Βάρσου Μαργαρίτα
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