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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 

          213 20 63 537 

 
Συνεδρίαση 48

η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 1866/2013 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 13/09/2013 ,  ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.µ .µ . ,  στο Κατάστηµα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από πρόσκληση 
της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη της, στις 10/09/2013.  

 
Θέµα 6

o 
 

Α) Εξέταση της από 04-09/2013 (αρ. πρωτ. ∆9: 12576/05-09-2013) προδικαστικής προσφυγής του 
Χατζηπλή Παναγιώτη κατά του διαγωνισµού της παροχής υπηρεσιών «ΣΗΜ-06/12:Καθολική 
συντήρηση, προµήθεια και αλλαγή λαµπτήρων σε εγκαταστάσεις φωτεινής σηµατοδότησης, 
αρµοδιότητας ∆.Κ.Ε.Σ.Ο.» συνολικού προϋπολογισµού 900.000,00 €  (συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α.),Β) Έγκριση της Γνωµοδότησης της Τριµελούς Γνωµοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης 
ενστάσεων, η οποία απορρίπτει την ανωτέρω προδικαστική προσφυγή, Γ)  Επανακαθορισµός της 
ηµεροµηνίας διεξαγωγής του διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών «ΣΗΜ-06/12:Καθολική συντήρηση, 
προµήθεια και αλλαγή λαµπτήρων σε εγκαταστάσεις φωτεινής σηµατοδότησης, αρµοδιότητας 
∆.Κ.Ε.Σ.Ο.». 
 
Παρόντες:  

• Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στυλιανός Μαριδάκης 

• Βασίλειος Κόκκαλης 

• Άννα Μεθυµάκη 

• Ιωάννης Αξαρλής 

• Σπυρίδων Σπυρίδων 

• Χαράλαµπος Καραθάνος  

• Ελένη Ζαφειρίου 
Το αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής, κα: 

• Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 

• Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 
Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Γεώργιος Καστρινάκης  

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Χρήστος Κουρούσης  
 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Χριστόπουλος εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – 
όχι στο Μνηµόνιο». 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. Θεοφίλη, 
ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής: 
 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις :  
1.  Του N.2218/1994, του N.2240/1994 και του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική   Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης». 

2.  Του Π.∆. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α’/27-12-2010)  «Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής» όπως  
τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 44403 Απόφαση (ΦΕΚ 2494Β’/4-11-2011) του Υπουργού 
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Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής». 

3.  Του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215Α’/30-9-2011) «Ρύθµιση θεµάτων της Περιφέρειας Αττικής». 
4.  Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "Σύναψη ∆ηµοσίων Συµβάσεων Υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε     

µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 για την τροποποίηση   
του  παραρτήµατος XX της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήµατος VIII  της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου περί  δηµοσίων συµβάσεων και µε τον Κανονισµό 
2083/2005 της 19ης ∆εκεµβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών  2004/17/ΕΚ και 
2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, όσον αφορά  τα κατώτατα 
όρια εφαρµογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων. 

5.    α. Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 842/2011 της Επιτροπής της 19ης Αυγούστου 2011 περί 
καταρτίσεως τυποποιηµένων εντύπων για τη δηµοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων 
στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων και περί καταργήσεως του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1564/2005. 

  β. Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1251/2011 της Επιτροπής της 30ης Νοεµβρίου 2011 για την 
τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρµογής τους κατά τις 
διαδικασίες σύναψης συµβάσεων. 

6. Ο Ν.3886/10 (ΦΕΚ 173/Α/10) «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της 
σύναψης συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε 
την οδηγία 89/665ΕΟΚ». 

7. Το Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 
2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές 
Συναλλαγές». 

8.   Το Π.∆ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων 
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών" όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2005/51/ΕΚ της 
Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
16ης Νοεµβρίου 2005 

9.   Ο Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους 
και άλλες διατάξεις», άρθρα 82 έως 84. 

10.   Ο Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις σχετικών 
θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95) «Υπαίθριο Εµπόριο και 
άλλες ∆ιατάξεις» 

11.  Το Π∆118/2007 Κανονισµός προµηθειών ∆ηµοσίου και ΝΠ∆∆.  
12.  Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της 
παρούσας παροχής υπηρεσιών και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και 
ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση των προς παροχή υπηρεσιών της 
παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 Και αφού λάβετε υπόψη :  
α.  Την µε αριθµ. πρωτ. οικ.61/11-01-2011 (Φ.Ε.Κ. 18 Β’/14-01-2011) απόφαση του     

Περιφερειάρχη Αττικής περί «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες».   
β.  Την µε αριθµ. πρωτ. 129966/16-12-2011 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής, µε την οποία 

τοποθετήθηκε αναπληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης ∆9.  
γ.  Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης». 
δ.  Τη µελέτη του θέµατος που συντάχθηκε από την ∆ιεύθυνση Οδικών Έργων Περιφέρειας  

Αττικής (∆9). 
ε. Την από 9-4-2012 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας 
 (Α∆Α: Β4ΩΗΦ-240).  
 Αντικείµενο της εισήγησης :    
Α) Εξέταση της από 04-09/2013 (αρ. πρωτ. ∆9: 12576/05-09-2013) προδικαστικής προσφυγής του 
Χατζηπλή Παναγιώτη κατά του διαγωνισµού της παροχής υπηρεσιών «ΣΗΜ-06/12:Καθολική 
συντήρηση, προµήθεια και αλλαγή λαµπτήρων σε εγκαταστάσεις φωτεινής σηµατοδότησης, 
αρµοδιότητας ∆.Κ.Ε.Σ.Ο.» συνολικού προϋπολογισµού 900.000,00 €  (συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α.), 

Β) Έγκριση της Γνωµοδότησης της Τριµελούς Γνωµοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων , η 
οποία απορρίπτει την ανωτέρω προδικαστική προσφυγής 

Γ)  Επανακαθορισµός της ηµεροµηνίας διεξαγωγής του διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών «ΣΗΜ-
06/12:Καθολική συντήρηση, προµήθεια και αλλαγή λαµπτήρων σε εγκαταστάσεις φωτεινής 
σηµατοδότησης, αρµοδιότητας ∆.Κ.Ε.Σ.Ο.» . 
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
α)   Mε την από 9-4-2012 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας 

(Α∆Α: Β4ΩΗΦ-240) και  το έγγραφο µε αρ. πρωτ. 59099/26-04-12 της ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, το έργο παροχής υπηρεσιών θα χρηµατοδοτηθεί από τη ΣΑΕΠ 085, 
κωδικός έργου 2012ΕΠ08500165 του Π∆Ε., µε εγκεκριµένο Προϋπολογισµό Έργου 
900.000,00 € . 

β)  Με την υπ’ αριθµ. 1084/2013/31-05-2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής εγκρίθηκαν τα τεύχη δηµοπράτησης, η διενέργεια διαγωνισµού στις 10-09-2013 και η 
αποστολή της περίληψης διακήρυξης για δηµοσίευση. 

γ)  Με την υπ’ αριθµ. 1310/2013/28-06-2013Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής εγκρίθηκε του πρακτικού κλήρωσης της επιτροπής διαγωνισµού για τα εξειδικευµένα 
έργα παροχής υπηρεσιών συντήρησης φωτεινής σηµατοδότησης, εξοπλισµού συστήµατος 
διαχείρισης κυκλοφορίας και λοιπού ηλεκτροµηχανολογικού οδικού εξοπλισµού Περιφέρειας 
Αττικής, αρµοδιότητας ∆/νσης Οδικών Έργων (∆9) & ∆/νσης Κατασκευής Έργων Συντήρησης 
Οδοποιίας (∆ΚΕΣΟ),  για το έτος 2013. 

δ)  Με την υπ’ αριθµ. 1311/2013/28-06-2013Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής εγκρίθηκε του πρακτικού κλήρωσης του πρακτικού κλήρωσης για την Τριµελή 
Γνωµοδοτική επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του Π∆118/2007 και 
προσφυγών του Ν.3886/2010 για τα έργα παροχής υπηρεσιών αρµοδιότητας ∆/νσης Οδικών 
Έργων (∆9), ∆/νσης Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (∆ΚΕΣΟ), ∆/νσης 
Κατασκευής Έργων Οδοποιίας (∆ΚΕΟ), ∆/νση Υδραυλικών Έργων (∆10) & ∆/νση 
Κατασκευών Υδραυλικών Έργων (∆ΚΥΕ)  για χρονικό διάστηµα ενός έτους. 

ε)  Την από 04-09-2013 (αρ. πρωτ. ∆9: 12576/05-09-2013) προδικαστική προσφυγή του 
Χατζηπλή Παναγιώτη κατά του διαγωνισµού της παροχής υπηρεσιών «ΣΗΜ-06/12:Καθολική 
συντήρηση, προµήθεια και αλλαγή λαµπτήρων σε εγκαταστάσεις φωτεινής σηµατοδότησης, 
αρµοδιότητας ∆.Κ.Ε.Σ.Ο.» συνολικού προϋπολογισµού 900.000,00 €  (συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α.). 

στ) Με το υπ’  αριθµ. ∆9/12576/06-09-2013 έγγραφο διαβιβάστηκε η σχετική Προδικαστική 
Προσφυγή προς τον Πρόεδρο την Γνωµοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης Ενστάσεων για τις 
ενέργειές της, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της. 

ζ) Την από 09-09-2013(αρ. πρωτ. ∆9/12608/09-09-2013) Αναφορά του Προέδρου της Τριµελούς 
Γνωµοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων που αφορά τη γνωµοδότηση επί της 
προδικαστικής προσφυγής του Χατζηπλή Παναγιώτη . 

η) Την από 09-09-2013 γνωµοδότηση της Τριµελούς επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων επί της 
προδικαστικής προσφυγής του Χατζηπλή Παναγιώτη . 

 
και επειδή: 
1. Η µε ηµεροµηνία 04/09/2013 προδικαστική προσφυγή του κ. Χατζηπλή Παναγιώτη είναι 

εµπρόθεσµη αφού: 

• Η λήψη πλήρους γνώσης της πράξεως κατά της οποίας προσφεύγει ο παραπάνω, έγινε από 
αυτόν στις 03-09-2013, οπότε και παρέλαβε από τη ∆9 τη ∆ιακήρυξη και τα λοιπά συµβατικά 
τεύχη του υπόψη διαγωνισµού, όπως αποδεικνύεται από το ενυπόγραφο αποδεικτικό 
παραλαβής αυτών, αντίγραφο του οποίου µας επιδόθηκε από τη ∆9 και επισυνάπτουµε στο 
παρόν πρακτικό (συνηµµένο 1). 

•  Η κατάθεση της προσφυγής σύµφωνα µε την επί αυτής σφραγίδα του πρωτοκόλλου της ∆9 
(συνηµµένο 2), έγινε στις 05-09-2013, δηλαδή εντός 10 ηµερών από τη λήψη πλήρους γνώσης, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του ν. 3886/2010 και στο άρθρο 4.2 της ∆ιακήρυξης. 

2. Η επιτροπή εξέτασε και αξιολόγησε τα αναφερόµενα στην Προσφυγή και σηµείωσε τα εξής: 
α. Ο προσφεύγων στρέφεται κατά του όρου «Επαγγελµατικά προσόντα» της παραγράφου 

22.6.α του άρθρου 22 της ∆ιακήρυξης, όπου αναφέρεται ότι: «Ο διαγωνιζόµενος οφείλει, κατά 
την παραγρ. 2.α.ii του άρθρου 46 του Π.∆.60/07, την προηγούµενη τριετία να έχει εµπειρία 
στην συντήρηση εγκαταστάσεων φωτεινής σηµατοδότησης, είτε στα πλαίσια έργου είτε 
προµηθείας µε την τοποθέτηση (παραδόσεως) είτε παροχής υπηρεσιών (∆ηµοσίου ή 
ιδιωτικού), έχοντας εκτελέσει είτε ο ίδιος ως Ανάδοχος είτε ως Υπεργολάβος, (της 
υπεργολαβικής σχέσης αποδεικνυόµενης µε επίσηµα στοιχεία επικυρωµένα από Αρµόδια 
Αρχή), τη συντήρηση εγκαταστάσεων φωτεινής σηµατοδότησης συνολικά σε 100 κόµβους.»  
Συγκεκριµένα ο προσφεύγων ζητά να τροποποιηθεί ο παραπάνω όρος και αντί της 
προηγούµενης τριετίας, να αναγνωρίζεται η εµπειρία που έχει αποκτηθεί κατά την 
προηγούµενη πενταετία. Προς τούτο επικαλείται τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 2.α.i  όπου 

ΑΔΑ: ΒΛ9Φ7Λ7-Ο21



 - 4 - 

αναφέρεται ότι προς απόδειξη της τεχνικής ικανότητας υποβάλλεται κατάλογος των εργασιών  
που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούµενη πενταετία. Στην αµέσως επόµενη παράγραφο 
όµως 2.α.ii του ιδίου άρθρου 46 του Π.∆.60/07, αναφέρεται ότι προς απόδειξη της τεχνικής 
ικανότητας υποβάλλεται κατάλογος των κυριοτέρων παραδόσεων ή υπηρεσιών  που 
πραγµατοποιήθηκαν κατά την προηγούµενη τριετία. Η γνώµη της επιτροπής αλλά και των 
Νοµικών Συµβούλων της Περιφέρειας Αττικής σύµφωνα µε την από 26/02/2013 γνωµοδότησή 
τους, ήταν ότι όταν πρόκειται για τεχνική ικανότητα που απαιτείται για την εκτέλεση δηµοσίου 
έργου θα πρέπει να γίνεται δεκτή η εµπειρία που αποκτήθηκε κατά την προηγούµενη 
πενταετία, ενώ όταν πρόκειται για τεχνική ικανότητα που απαιτείται για την εκτέλεση 
προµήθειας ή παροχής υπηρεσίας, θα πρέπει να γίνεται δεκτή η εµπειρία που αποκτήθηκε 
κατά την προηγούµενη τριετία.  
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι η εκτέλεση της 
σύµβασης  έχει διακηρυχθεί ως παροχή υπηρεσιών αλλά και ότι η φύση του υπό 
δηµοπράτηση αντικειµένου αφορά αµιγώς παροχή υπηρεσιών (προµήθεια και αντικατάσταση 
ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού), η επιτροπή είχε τη γνώµη ότι ορθώς 
προβλέπεται στη ∆ιακήρυξη η εν λόγω απαιτούµενη εµπειρία να αφορά στην προηγούµενη 
τριετία.  

β. Επίσης ο προσφεύγων στρέφεται κατά του όρου της ∆ιακήρυξης που αναφέρεται στο τέλος 
της παραγράφου 23.3.1 του άρθρου 23 «∆ικαιολογητικά», ήτοι «∆ιευκρινίζεται ότι η 
συντήρηση των εγκαταστάσεων κατά τον χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης 
ενός παρόµοιου έργου, δεν θα προσµετράται στην ζητούµενη από τους όρους της παρούσας 
εµπειρία του Παρόχου των Υπηρεσιών», ισχυριζόµενος ότι η περίοδος εγγύησης και 
υποχρεωτικής συντήρησης ενός έργου παρεµφερούς αντικειµένου µε το υπό δηµοπράτηση, 
όσον αφορά την αποκτώµενη εµπειρία είναι οµοειδής και ισάξια µε την περίοδο κανονικής 
εκτέλεσης αυτού. 
Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, κατά την περίοδο υποχρεωτικής συντήρησης που έπεται 
της ολοκλήρωσης του έργου, ο Πάροχος ή Ανάδοχος οφείλει απλώς να µεριµνά για την 
τακτική επιθεώρηση και την αποκατάσταση αστοχιών, ελαττωµάτων, κακοτεχνιών κ.λ.π., επί 
των ήδη εκτελεσθεισών ή παρασχεθεισών εργασιών ή υπηρεσιών κατά την κανονική διάρκεια 
εκτέλεσης της σύµβασης. Εποµένως η αποκτώµενη εµπειρία κατά το διάστηµα αυτό θα 
µπορούσε να είναι ακόµα και µηδενική στην περίπτωση που δεν προέκυπτε καµία βλάβη ή 
ελάττωµα και ως εκ τούτου ο χρόνος αυτός δεν θα µπορούσε σε καµία περίπτωση να 
θεωρηθεί ως εµπειρία.  
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η επιτροπή διατύπωσε τη γνώµη ότι ορθώς προβλέπεται 
στη ∆ιακήρυξη, να µην προσµετράται ο χρόνος εγγύησης ενός παρόµοιου έργου στο χρόνο 
της απαιτούµενης εµπειρίας.  

γ.  Όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του ν. 3886/2010 και στο άρθρο 4.2 της ∆ιακήρυξης, ο 
προσφεύγων στην Προσφυγή του οφείλει πέρα από τις νοµικές, να προσδιορίσει ειδικώς και 
τις πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του και από τις οποίες θα πρέπει να 
τεκµηριώνεται η βλάβη που θα προκληθεί σε αυτόν εξ αιτίας της πράξης κατά της οποίας 
προσφεύγει. Σε κανένα όµως σηµείο της προσφυγής δεν αναφέρεται ούτε τεκµηριώνεται από 
τον προσφεύγοντα η βλάβη αυτή.      
Για όλους τους παραπάνω λόγους η επιτροπή γνωµοδότησε οµόφωνα υπέρ της απόρριψης 
της µε ηµεροµηνία 04-09-2013 προσφυγής του κ. Χατζηπλή Παναγιώτη . 

3. Η Οικονοµική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής οφείλει να αποφανθεί αιτιολογηµένα, µέσα σε 
προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. 

4. Σύµφωνα µε το άρθρο 18 της ∆ιακήρυξης «Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η 
δηµοπρασία την προαναφερθείσα ηµεροµηνία, είτε σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη 
αναβολής της αρχικά προσδιορισθείσας ηµεροµηνίας διενέργειας διαγωνισµού, µε ή χωρίς 
τροποποιήσεις των όρων της διακήρυξης, τούτη µπορεί να µετατίθεται κατόπιν απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής µετά από εισήγηση της ∆/νσης Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής 
(∆9). 

Όταν η µετάθεση γίνεται χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, το χρονικό διάστηµα της 
µετάθεσης ορίζεται µε την παραπάνω απόφαση, δεν µπορεί δε να είναι κατώτερο των 5 ηµερών.» 
 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε  
Α. Την  έγκριση της Γνωµοδότησης της Τριµελούς Γνωµοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης 
ενστάσεων , µε την οποία απορρίπτει την ανωτέρω προδικαστική προσφυγή.  

Β. Τον επανακαθορισµό της ηµεροµηνίας διεξαγωγής του διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών «ΣΗΜ-
06/12:Καθολική συντήρηση, προµήθεια και αλλαγή λαµπτήρων σε εγκαταστάσεις φωτεινής 
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σηµατοδότησης, αρµοδιότητας ∆.Κ.Ε.Σ.Ο.» για τις 16-10-2013 και την παραλαβή τευχών µέχρι 
τις 11-10-2013 . 

   
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 

Α. Την  έγκριση της Γνωµοδότησης της Τριµελούς Γνωµοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης 
ενστάσεων , µε την οποία απορρίπτει την από 04-09/2013 (αρ. πρωτ. ∆9: 12576/05-09-2013) 
προδικαστικής προσφυγής του Χατζηπλή Παναγιώτη κατά του διαγωνισµού της παροχής υπηρεσιών 
«ΣΗΜ-06/12:Καθολική συντήρηση, προµήθεια και αλλαγή λαµπτήρων σε εγκαταστάσεις φωτεινής 
σηµατοδότησης, αρµοδιότητας ∆.Κ.Ε.Σ.Ο.» συνολικού προϋπολογισµού 900.000,00 €  

(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.).  
Β. Τον επανακαθορισµό της ηµεροµηνίας διεξαγωγής του διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών «ΣΗΜ-

06/12:Καθολική συντήρηση, προµήθεια και αλλαγή λαµπτήρων σε εγκαταστάσεις φωτεινής 
σηµατοδότησης, αρµοδιότητας ∆.Κ.Ε.Σ.Ο.» για τις 26-09-2013, ηµέρα Πέµπτη.  

 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 

 

 

  

 

 

 

 

 

   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα 

Τα Μέλη  

Στυλιανός Μαριδάκης 

Βασίλειος Κόκκαλης 

Άννα Μεθυµάκη 

Ιωάννης Αξαρλής 

Σπυρίδων Σπυρίδων 

Χαράλαµπος Καραθάνος 

Ελένη Ζαφειρίου 

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 

Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 
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