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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
         213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 40η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2203/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 21-08-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 465831 ορθή επανάληψη της πρόσκλησης του Προέδρου της που 
κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 13-08-2019. 
 

Θέμα 22ο εκτός ημερήσιας διάταξης   
Άσκηση αιτήσεως ανακλήσεως κατά της 531/2019 πράξης του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Τσούπρα Ιωάννα 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 
 Πελέκης Ζαχαρίας  

Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτρης  
 Τζίβα Αιμιλία 
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα 
  Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (4) τέσσερα έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
  
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 8 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
και αφού αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος 
καθώς επιτρέπεται η άσκηση αιτήσεως ανακλήσεως μέχρι την 28η Αυγούστου 2018, ο πρόεδρος 
της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την  υπ’ αριθμ 
πρωτ: 4681636/13-08-2019 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη και 
Συλλογικών Οργάνων στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
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Με τo υπ. αριθμ. 47679/13-8-2019 διαβιβαστικό έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου/ 
Ε&ΣΤ&Ζ Κλιμάκια, κοινοποιήθηκε την 13η Αυγούστου 2019, η με αριθμό 531/2019 Πράξη  του Ζ΄ 
Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία κρίθηκε ότι κωλύεται εν μέρη η υπογραφή του 
σχεδίου σύμβασης της παροχής «Υπηρεσίες Συντήρησης ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων Φωτεινής 
Σηματοδότησης Ν. Αττικής για τα έτη 2019-2020».  Η εν λόγω παροχή Υπηρεσίας είναι κομβικής 
σημασίας για την οδική ασφάλεια στην Περιφέρεια Αττικής διότι με αυτή συντηρούνται οι ρυθμιστές 
του συνόλου των σηματοδοτούμενων κόμβων της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και τα τρία Κέντρα 
Φωτεινής Σηματοδότησης. 

Συγκεκριμένα, με την εν λόγω απόφαση κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης για το πρώτο 
τμήμα της εν λόγω παροχής  στη ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ λόγω εσφαλμένης αναγραφής στην αρ. 
1813/12.07.19 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής του ποσού για το 
οποίο κατακυρώνεται η σύμβαση σε αυτή. Εκ παραδρομής αναγράφηκε ότι το ποσό είναι 
3.781.008,00 € με το ΦΠΑ, αντί του ορθού ποσού των 3.663.965,69 με το ΦΠΑ, το οποίο και 
αντιστοιχεί στο ποσό της οικονομικής προσφοράς της, σύμφωνα και με το πρακτικό τρίτου σταδίου 
της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Η ορθή επανάληψη της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής εκδόθηκε σήμερα και 
αναρτήθηκε με αριθμό ΑΔΑ :67Φ97Λ7-ΣΝ2 . Στην  
 
απόφαση αυτή   (επισυνάπτεται), αναγράφεται ως ποσό προσφοράς και κατακύρωσης της 
σύμβασης για την ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ το ορθό ποσό των 3.663.965,69 € με το ΦΠΑ, το οποίο 
αντιστοιχεί στο ποσό της οικονομικής προσφοράς της. 

Κατά της πράξης του Κλιμακίου επιτρέπεται η άσκηση αιτήσεως ανακλήσεως μέχρι την 28η 
Αυγούστου 2018.  

Το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων προτείνει την  
άσκηση της αιτήσεως ανακλήσεως  καθώς πρόκειται για προφανή παραδρομή η οποία 
διορθώθηκε. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
1) Την άσκηση αιτήσεως ανακλήσεως κατά της 531/2019 πράξης του Ζ΄ Κλιμακίου του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
2) Την εξουσιοδότηση του δικηγόρου της Περιφέρειας Αττικής κ. Λάμπρου Πάσχου για την 

εκπροσώπηση της Περιφέρειας στο Δικαστήριο. 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Σαπουνά Αγγελική  
Τσούπρα Ιωάννα 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας  
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