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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 63 776 
         213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 47η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 2537/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 08-10-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 596365 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 03-10-2019. 

Θέμα  26ο 
Λήψη απόφασης για την εξέλιξη της διαδικασίας του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας 
«Υπηρεσίες συλλογής και αποτύπωσης γεωαναφερόμενων στοιχείων της αστικής επίπλωσης-
περιουσίας του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 915.516,00  
€ (πλέον  ΦΠΑ 24%). 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Αδαμόπουλου Γεωργία  

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  

 Κουρή Μαρία 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Κατσικάρης Δημήτριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Βλάχου Γεωργία 

 Λογοθέτη Αικατερίνη 

 Ανδρουλακάκης Νικόλαος 

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

 Γεωργόπουλος Γεώργιος 

 Μπαλάφας Γεώργιος  

 Μεθυμάκη Άννα 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος  
 
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 
Δημητροπούλου Αθηνά. 
 

 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 13 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Καλογερόπουλο, ο οποίος ενημερώνει 
τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:   
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Έχοντας υπόψη : 
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 άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση». 

8. Το Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» .  

9. Η Παροχή Υπηρεσίας χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων με κωδικό έργου 2018ΕΠ08500031  με συνολικό προϋπολογισμό 1.140.800,00 € 
(ΑΔΑ: ΩΕ6Ο465ΧΙ8-Ι9Ω)  

10. Την υπ΄ αριθμ.  1351/2019 (ΑΔΑ ΩΞ6Ι7Λ7-Δ3Δ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε 1) το σχεδίου Διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας 
μέσω Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), 2) το σχέδιο 
δημοσίευσης προκήρυξης του διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Ε.Ε.Ε.Ε), 3) η διενέργεια του Διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, 4) η δημοσίευση της 
Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 5) το 
σχέδιο Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας Αττικής για την παροχή της υπηρεσίας «Υπηρεσίες συλλογής και αποτύπωσης 
γεωαναφερόμενων στοιχείων της αστικής επίπλωσης-περιουσίας του οδικού δικτύου της 
Περιφέρειας Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 915.516,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%). 

11. Το άρθρο 221 παρ. 9 του Ν.4412/2016 που καθορίζει την στελέχωση της Επιτροπής 
Διεξαγωγής των Διαγωνισμών των συμβάσεων παροχής τεχνικών  υπηρεσιών. 

12. Την παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με την οποία «Συνιστάται και 
τηρείται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης 
Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών 
Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.). Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται τεχνικοί υπάλληλοι όλων των 
αναθετουσών αρχών ή αναθετόντων φορέων, των Ανεξάρτητων Αρχών και της Βουλής των 
Ελλήνων.  

13. Το άρθρο 106 του Ν. 4412/2016. 
14. Το με αρ. πρωτ. 432246/31-7-2019 έγγραφο ΔΤΕΠΑ προς το Υ.ΥΠΟΜΕΔΙ με αντικείμενο τη 

δημοσίευση της πρόθεσης δημοπράτησης της παροχής τεχνικής υπηρεσίας του θέματος. 
15.  Το με αρ. πρωτ. 405018/22-7-2019 έγγραφο ΔΤΕΠΑ προς το ΤΕΕ προκειμένου να ορίσει τους 

εκπροσώπους του για την συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
16. Την ηλεκτρονική κλήρωση που διενεργήθηκε την 12-8-2019 με χρήση της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας του ΜΗΜΕΔ από την οποία προέκυψαν τα δύο τακτικά και αναπληρωματικά μέλη 
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της Επιτροπής Διαγωνισμού που αποτελούν τους υπαλλήλους φορέων του Δημοσίου Τομέα 
και το πρακτικό της κλήρωσης.  

17. Το υπ’ αριθμ. 17718/3-7-2019 έγγραφο του ΤΕΕ με το οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποί του για 
την στελέχωση της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

18. Η υπ’ αριθμ. 2216/2019 (ΑΔΑ: 64ΤΓ7Λ7-2ΥΓ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού για την 
παροχή υπηρεσίας του θέματος. 

19. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 528139/12-9-2019 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής 
Διαγωνισμού προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

20. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 570500/26-9-2019 έγγραφο του εκπροσώπου του ΤΕΕ στην 
επιτροπή διαγωνισμού. 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής συνέταξε την διακήρυξη ανοικτής 

διαδικασίας μέσω Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) 
και των τευχών δημοπράτησης για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών του θέματος. 

2. Με την υπ΄ αριθμ.  1351/2019 (ΑΔΑ ΩΞ6Ι7Λ7-Δ3Δ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε 1) το σχεδίου Διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας μέσω 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), 2) το σχέδιο 
δημοσίευσης προκήρυξης του διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε), 3) η διενέργεια του Διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, 4) η δημοσίευση 
της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 5) 
το σχέδιο Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα 
της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή της υπηρεσίας «Υπηρεσίες συλλογής και 
αποτύπωσης γεωαναφερόμενων στοιχείων της αστικής επίπλωσης-περιουσίας του οδικού 
δικτύου της Περιφέρειας Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 915.516,00 € (πλέον ΦΠΑ 
24%). 

3. Η διακήρυξη δημοσιεύτηκε  στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε) 
σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 61 του Ν4412/2016 και στο ΚΗΜΔΗΣ  σύμφωνα με την 
παρ.1 του άρθρου 66 του Ν4412/2016.  

4. Η ΔΤΕΠΑ απέστειλε το με αρ. πρωτ. 432246/31-7-2019 έγγραφο προς το Υ.ΥΠΟΜΕΔΙ με 
αντικείμενο τη δημοσίευση της πρόθεσης δημοπράτησης της παροχής τεχνικής υπηρεσίας 
του θέματος. 

5.  Η ΔΤΕΠΑ απέστειλε το με αρ. πρωτ. 405018/22-7-2019 έγγραφο προς το ΤΕΕ προκειμένου 
να ορίσει τους εκπροσώπους του για την συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού της 
παροχής της τεχνικής υπηρεσίας του θέματος . 

6. Την 12-8-2019 διενεργήθηκε ηλεκτρονική κλήρωση με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
του ΜΗΜΕΔ από την οποία προέκυψαν τα δύο τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και το πρακτικό της κλήρωσης. 

7. Το ΤΕΕ με το υπ’ αριθμ. 17718/3-7-2019 έγγραφό του όρισε τους  εκπροσώπους του για την 
στελέχωση της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

8. Με την υπ’ αριθμ. 2216/2019 (ΑΔΑ: 64ΤΓ7Λ7-2ΥΓ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού για την παροχή 
υπηρεσίας του θέματος. 

9. Η Δημοπρασία διεξάγεται μέσω ΕΣΗΔΗΣ με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
των προσφορών την 5-9-2019 και με ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών την  12-9-2019. 

10. Τα τεύχη του διαγωνισμού αναρτήθηκαν στο ΕΣΗΔΗΣ στην κατηγορία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ, 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», όπου αναρτώνται όλοι οι διαγωνισμοί που 
αφορούν σε τεχνικές υπηρεσίες, με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 83946. 

11. Στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ υποβλήθηκαν δύο προσφορές και ο 
σχετικός ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ αναρτήθηκε στα συνημμένα του διαγωνισμού. 

12. Κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών   12-9-2019 και πριν την 
ώρα της αποσφράγισης των φακέλων των «δικαιολογητικών συμμετοχής» και των «τεχνικών 
προσφορών», ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Αθ. Αναστασόπουλος  κατέθεσε 
στο Πρωτόκολλο της ΔΤΕΠΑ έγγραφο που υπογράφεται από τον ίδιο και τα λοιπά μέλη της 
επιτροπής, με αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 528139/12-9-2019, όπου αναφέρει ότι: 
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«……….στη Διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού και ειδικότερα στην παρ. 3 «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» παρ. 3.1.1. αναφέρεται ότι …”Το 
πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την  αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 
4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:…”. Το άρθρο 100 όμως του Ν. 4412/2016 που 
αναφέρεται και περιγράφεται στη Διακήρυξη αφορά σε “Αποσφράγιση και αξιολόγηση 
Προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών” και δεν αφορά σε τεχνικές και λοιπές 
συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες για τις οποίες έχει εφαρμογή το άρθρο 99 του ιδίου 
Νόμου “Αποσφράγιση και αξιολόγηση Προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις δημόσιες 
συμβάσεις μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών” όπως και η 
ΚΥΑ 117384/26-10-2017 (ΦΕΚ 3821/β/31-10-2017)………….η οποία αναφέρεται μεν στην 
Περίληψη Προκήρυξης Σύμβασης αλλά δεν αναφέρεται στη Διακήρυξη (πχ. Παρ. 1.4. 
“Θεσμικό πλαίσιο”, παρ. 2.4 “Κατάρτιση-Περιεχόμενο Προσφορών”. 
 Επιπρόσθετα στην παρ. 1.4 της Διακήρυξης αναφέρεται ως προς τη συγκρότηση της 
Επιτροπής Διαγωνισμού μόνο το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) “Συγκρότηση 
συλλογικών οργάνων της διοίκησης” (το οποίο σύμφωνα με την παρ. 11.ε του άρθρου 221 
του Ν. 4412/2016 δύναται να εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και 
παροχής γενικών υπηρεσιών).  
Επομένως, θεωρούμε ότι συντρέχουν όροι ακύρωσης της εν λόγω διαδικασίας, τουλάχιστον 
ως προς τα προαναφερόμενα, λόγω ασυμφωνίας κατηγορίας/είδους σύμβασης-ουσιωδών 
όρων της Διακήρυξης που αφορούν στη διαγωνιστική διαδικασία και λόγω ενδεχόμενης 
ακυρότητας της συγκρότησης της υπόψη Επιτροπής Διαγωνισμού. 
Ως εκ τούτου σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή δεν θα προβεί στην προβλεπόμενη από τη 
Διακήρυξη διαδικασία αποσφράγισης των Προσφορών. 
 Ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ Μαρουδιάς Νικόλαος επιφυλάσσεται επί του ως άνω εγγράφου 
και θα επανέλθει μετά από ενημέρωση του νομικού συμβούλου του ΤΕΕ.» 

13. Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή δεν προέβη στην προβλεπόμενη από τη Διακήρυξη διαδικασία 
αποσφράγισης των Προσφορών. 

14. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 570500/26-9-2019 έγγραφο που υπέβαλε προς την 
Αναθέτουσα Αρχή ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ στην επιτροπή διαγωνισμού, εξέθεσε τις απόψεις 
του  επί του εγγράφου του Προέδρου, οι οποίες έχουν ως εξής: 
«…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….. 
α) Ο διαγωνισμός αφορά τεχνικές υπηρεσίες που προκύπτει με σαφήνεια από το τεύχος 
τεχνικών-δεδομένων-Τεχνικές προδιαγραφές που αποτελεί παράρτημα της Διακήρυξης και 
καθορίζει σε 6 στάδια τα παραδοτέα, περιλαμβανομένων σε αυτά εκπόνηση υπολογισμών, 
κοστολόγηση, εκπόνηση τευχών δημοπράτησης, δηλαδή οδηγεί σε δημοπράτηση έργου. 
Β) Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι αναρτημένα στο ΕΣΗΔΗΣ στη κατηγορία “Δημόσια έργα, 
Μελέτες και συναφείς Υπηρεσίες” συνεπώς δεν δημιουργείται σύγχυση για το είδος της 
σύμβασης. Κατ’ επέκταση είναι και ορθός ο ορισμός των μελών  της ΕΔ μέσω του ΜΗΜΕΔ. 
Γ) Η αναφορά της παρ. 3.1.1 της διακήρυξης στο άρθρο 100 του Ν. 4412/2016 έγινε 
προφανώς εκ παραδρομής, είναι επουσιώδης και σε καμία περίπτωση δεν παράγει 
αποτέλεσμα τέτοιο το οποίο να δημιουργεί κώλυμα στη συνέχιση της διαδικασίας. Επιπλέον 
η διακήρυξη δεν προσβλήθηκε από κάποιο διαγωνιζόμενο και αποτελεί κανονιστική πράξη 
που διέπει τη δημοπρασία και δεσμεύει τόσο τη δημόσια αρχή όσο και τους 
διαγωνιζόμενους. 
Συμπερασματικά η άποψη του ΤΕΕ όπως εκφράζεται μέσω του εκπροσώπου του στην 
Επιτροπή Διαγωνισμού είναι η συνέχιση και ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας». 

 
Και επειδή 
1. Ο διαγωνισμός αφορά σε τεχνικές υπηρεσίες όπως προκύπτει από το τεύχος τεχνικών 
δεδομένων-Τεχνικές προδιαγραφές που αποτελεί παράρτημα της Διακήρυξης και από τον 
αριθμό CPV 71311300 που αναφέρεται στην προκήρυξη, την διακήρυξη και την περίληψη της 
διακήρυξης, ο οποίος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2.9.α του Ν. 4412/2016 για τις τεχνικές 
υπηρεσίες. 
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2. Η γνωστοποίηση της δημοπράτησης της τεχνικής υπηρεσίας του θέματος στην ιστοσελίδα 
της Περιφέρειας Αττικής, έχει αναρτηθεί στην διαδρομή Ενημέρωση> Διαγωνισμοί> 
Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων και αναφέρει σαφώς  ότι: «Η Περιφέρειας Αττικής διακηρύσσει 
ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την τεχνική υπηρεσία “Υπηρεσίες συλλογής και 
αποτύπωσης γεωαναφερόμενων στοιχείων της αστικής επίπλωσης-περιουσίας του οδικού 
δικτύου της Περιφέρειας Αττικής”». 
3. Η σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού έγινε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 221 
παρ. 9 του Ν.4412/2016 περί στελέχωσης των Επιτροπών Διαγωνισμού στις δημόσιες 
συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών και συγκεκριμένα: 

 Η ΔΤΕΠΑ απέστειλε το με αρ. πρωτ. 432246/31-7-2019 έγγραφο προς το Υ.ΥΠΟΜΕΔΙ με 
αντικείμενο τη δημοσίευση της πρόθεσης δημοπράτησης της παροχής της τεχνικής υπηρεσίας 
του θέματος. 

 Η ΔΤΕΠΑ απέστειλε το με αρ. πρωτ. 405018/22-7-2019 έγγραφο προς το ΤΕΕ προκειμένου 
να ορίσει τους εκπροσώπους του για την συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού της παροχής 
της τεχνικής υπηρεσίας του θέματος . 

 Την 12-8-2019 διενεργήθηκε ηλεκτρονική κλήρωση με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
του ΜΗΜΕΔ από την οποία προέκυψαν τα δύο τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής 
Διαγωνισμού και το πρακτικό της κλήρωσης. 

 Το ΤΕΕ με το υπ’ αριθμ. 17718/3-7-2019 έγγραφό του όρισε τους  εκπροσώπους του για 
την στελέχωση της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 Με την υπ’ αριθμ. 2216/2019 (ΑΔΑ: 64ΤΓ7Λ7-2ΥΓ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού για την παροχή 
υπηρεσίας του θέματος. 
4. Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι αναρτημένα στο ΕΣΗΔΗΣ στην κατηγορία «ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», όπου αναρτώνται όλοι οι διαγωνισμοί που 
αφορούν σε τεχνικές υπηρεσίες, με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 83946. 
5. Για τη δημιουργία του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ χρησιμοποιήθηκε το 
Πρότυπο για παροχή τεχνικών υπηρεσιών με αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 4 του 
Ν. 4412/2016, όπως αποδεικνύεται και από το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που έχει 
αναρτηθεί στα συνημμένα αρχεία του ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 
6. Η αναφορά της παρ. 3.1.1 της διακήρυξης στο άρθρο 100 του Ν. 4412/2016 αντί του ορθού 
άρθρου 99 του ιδίου νόμου, έγινε εκ παραδρομής  και σε καμία περίπτωση δεν παράγει 
αποτέλεσμα που  δημιουργεί κώλυμα στη συνέχιση της διαδικασίας. 
 
Συγκεκριμένα στην παρ. 3.1.1 της διακήρυξης αναφέρεται ότι: 
«Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 
4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» την Πέμπτη 12/9/2019 και ώρα 10:00π.μ. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές». 
Στο άρθρο 3.1.2 της διακήρυξης αναφέρεται ότι: 
«Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων 
της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 
Ειδικότερα : 
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το 
οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 
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β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση 
μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και 
συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους 
και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών 
προσφορών, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας. 
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 
Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» 
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών 
προσφορών εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που 
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή 
απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική 
βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται : στην προσφορά με 
την μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς λόγω της ποσοστιαίας αναλογίας της με την 
οικονομική προσφορά. Αν οι ισοδύναμες προσφορές φέρουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής 
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών 
φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής 
του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων 
Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση 
του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες. 
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 3.4 της παρούσας.» 
Διαπιστώνεται ότι στο άρθρο 3.1.2 της διακήρυξης ουδεμία αναφορά γίνεται στο στάδιο της 
διαδικασίας κατά το οποίο  κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά τους. Η κοινοποίηση των προσφορών σε όλους τους 
συμμετέχοντες δεν γίνεται ταυτόχρονα με την αποσφράγιση αλλά  με την κοινοποίηση 
της απόφασης έγκρισης του πρακτικού για τον έλεγχο των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών 
προσφορών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 99 του Ν. 4412/2016. 
Η διαδικασία αποσφράγισης του άρθρου 99 του Ν. 4412/2016 “Αποσφράγιση και αξιολόγηση 
Προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις δημόσιες συμβάσεις μελετών, τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών” περιγράφεται στο Πρότυπο Τεύχος Διακήρυξης για τη 
σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων  του ν. 4412/2016 με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιμής, ως εξής: 
«……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
β) Στη συνέχεια,  η  Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο 
άρθρο 14 της παρούσας, προβαίνει σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του (υπο)φακέλου “Τεχνική Προσφορά”,  χωρίς να παρέχει 
στους προσφέροντες πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών οικονομικών φορέων. 
γ)  Μετά την ως άνω αποσφράγιση, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στον έλεγχο των 
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υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των 
τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21.1 και 21.2. Ακολούθως,  η 
Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του 
ανωτέρω ελέγχου και αξιολόγησης, και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό 
αρχείο, ως “εσωτερικό”, μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος, προς έγκριση. 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης  του ως άνω πρακτικού, 
επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, 
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής 
επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισμό και υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά 
στον αρμόδιο εισαγγελέα. 
δ) Μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού, η αναθέτουσα αρχή 
κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες και παρέχει πρόσβαση σε αυτούς στα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και στις υποβληθείσες τεχνικές προσφορές των λοιπών 
προσφερόντων. 
ε) Μετέπειτα, σε διακριτό στάδιο, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση των 
οικονομικών προσφορών, χωρίς να παρέχει στους προσφέροντες πρόσβαση στα υποβληθέντα 
στοιχεία των λοιπών οικονομικών φορέων. Εν συνεχεία η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην 
αξιολόγηση και βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με οριζόμενα στο άρθρο 
21.3 και συντάσσει πρακτικό, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά (ή τη ματαίωση της διαδικασίας). 
Το εν λόγω πρακτικό υποβάλλεται, ως “εσωτερικό”, μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του 
υποσυστήματος, στην αναθέτουσα αρχή, προς έγκριση. 
Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά, κατά κατηγορία μελέτης, απορρίπτεται, εφόσον οι 
ποσότητες του φυσικού αντικειμένου της προσφοράς δεν αντιστοιχούν στο αντικείμενο της 
μελέτης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της περίπτωσης κε' της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 
4412/2016. 
στ) Μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, η 
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την ως άνω απόφαση σε όλους τους προσφέροντες που υπέβαλαν 
αποδεκτή προσφορά και παρέχει πρόσβαση σε αυτούς στις υποβληθείσες οικονομικές 
προσφορές των λοιπών προσφερόντων.  
ζ) Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια συνολική τελική 
βαθμολογία  (ισοδύναμες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο, σύμφωνα με 
τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 21.4 της παρούσας.  
η) Κατά των αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής του παρόντος άρθρου χωρεί προδικαστική 
προσφυγή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6.». 
7. Η παράλειψη αναφοράς της  ΚΥΑ 117384/26-10-2017 (ΦΕΚ 3821/β/31-10-2017) 
«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, 
μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με  χρήση των 
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» στο τεύχος της  Διακήρυξης, δεν συνεπάγεται ότι η ανωτέρω ΚΥΑ 
δεν έχει εφαρμογή στη διαδικασία του συγκεκριμένου διαγωνισμού.   Αντιθέτως, όχι μόνο η ΚΥΑ 
117384/26-10-2017 εφαρμόζεται απόλυτα στη διαδικασία του συγκεκριμένου διαγωνισμού στην 
έως τώρα διαδικασία, αλλά επιπλέον η αναφορά της στην Περίληψη της Διακήρυξης που εστάλη 
προς δημοσίευση στον ελληνικό τύπο, επιβεβαιώνει ότι ο διαγωνισμός αφορά σε παροχή 
τεχνικών και όχι γενικών υπηρεσιών.  
8. Η αναφορά μόνο του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) “Συγκρότηση συλλογικών 
οργάνων της διοίκησης” (το οποίο σύμφωνα με την παρ. 11.ε του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 
δύναται να εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών) 
στην παρ. 1.4 της Διακήρυξης,  ως προς τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν 
αποκλείει την εφαρμογή του άρθρου 221 παρ. 9 του Ν. 4412/2016, ο οποίος διέπει ολόκληρη τη 
διαδικασία δημοπράτησης της παροχής τεχνικών υπηρεσιών του θέματος. 
9. Βάσει των ανωτέρω, η εκ παραδρομής αναφορά στο άρθρο 100 του Ν. 4412/2016 στη 
διακήρυξη δεν δημιουργεί θέμα εγκυρότητας της διαγωνιστικής διαδικασίας λόγω ασυμφωνίας 
κατηγορίας/είδους σύμβασης-ουσιωδών όρων της Διακήρυξης που αφορούν στη διαγωνιστική 
διαδικασία και λόγω ενδεχόμενης ακυρότητας της συγκρότησης της υπόψη Επιτροπής 
Διαγωνισμού. 
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10. Σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν. 4412/2016, παρ. 3 : «Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 
παραλείψεις σε οποιοδήποτε  στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, 
μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει 
ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη».   

 
Η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 

Την λήψη απόφασης για την εξέλιξη της διαδικασίας του διαγωνισμού για την παροχή 
υπηρεσίας «Υπηρεσίες συλλογής και αποτύπωσης γεωαναφερόμενων στοιχείων της αστικής 
επίπλωσης-περιουσίας του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Αττικής», συνολικού 
προϋπολογισμού 915.516,00  € (πλέον  ΦΠΑ 24%). 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή  
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την  παραπομπή του θέματος για γνωμοδότηση στη Νομική Υπηρεσία. 

 
 Τα τακτικό μέλος της Οικονομικής επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος και το 

αναπληρωματικό μέλος κ. Ανδρουλακάκης Νικόλαος υπερψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση 
με τη σημείωση «Απαιτείται γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας». 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη  
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Αδαμόπουλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  
Κουρή Μαρία 
Καραμάνος Χρήστος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Βλάχου Γεωργία 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Χρονόπουλου Νίκη 
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