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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 61η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2705/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 30-11-2021, 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: 1005935/25-11-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 25-11-2021. 
 

Θέμα 45ο  
Συμμόρφωση με την υπ’ αρ. 1745/2021 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και συνέχιση 
του διαγωνισμού για τη «Δημιουργία και έκδοση λευκώματος ιστορικού χαρακτήρα της Περιφέρειας 
Αττικής» προϋπολογισμού 124.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
 
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  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  

• Καραμάνος Χρήστος  

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Μελάς Σταύρος 

• Αγγέλης Σπυρίδων 

• Χρονοπούλου Νίκη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
 

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 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα 
Ασημακοπούλου (Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα) η οποία 
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Έχοντας υπόψη:  
 
1. Το Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής- Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. - Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018). 

2. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 
85/Α/2012) και τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) και ισχύει       

3. Τις διατάξεις του Π.Δ.145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/’Α/27-12-2010) - «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Το Ν.4412/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Το Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α’/19-03-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 37 «Εθνικό Σύστημα 
Ηλεκτρονικών Συμβάσεων». 

6. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις».    

7. Το Ν.4129/2013 (ΦΕΚ τ. Α΄52) «Κύρωση του κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 

8. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του 
έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.» 

9. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα 
Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/2010).   

10. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες».     

11. Την υπ’ αρ. 499022/2.9.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής/Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ 
ΥΟΔΔ’ 688/03.09.2019). 

12. Την υπ. αρ. 722070/12.11.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Ανάθεση και  
Μεταβίβαση σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό 
Γραμματέα της Π.Α. (ΦΕΚ Β/4258/20.11.2019)  

13. Τις υπ’ αριθ. 329/2019 (ΑΔΑ: 6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΜ), 75/2020 (ΑΔΑ: ΨΝΗΠ7Λ7-42Ε), 147/2020 
(ΑΔΑ: ΨΞΕΣ7Λ7-Λ5Σ) και 214/2020 (ΑΔΑ: ΨΚΚΥ7Λ7-64Φ) Αποφάσεις Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής περί έγκρισης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής 
Οικονομικού Έτους 2020 και 1ης, 2ης και 3ης αναμόρφωσης αυτού αντιστοίχως. 

14. Τις υπ’ αριθ. πρωτ. 133615/33583/31-12-2019, 31888/8435/30-04-2020, 63592/16864/27-08-
2020 και 80810/20013/06-10-2020 Αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τις 
οποίες επικυρώθηκε ο Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2020 της Περιφέρειας Αττικής, 
καθώς και η 1η, η 2η  και η 3η αναμόρφωση αυτού αντιστοίχως. 

15. Την υπ’ αριθ. 205/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής υπέρ της έγκρισης 
σκοπιμότητας και δαπάνης για έκδοση ιστορικού συλλεκτικού λευκώματος της Περιφέρειας 
Αττικής  (ΑΔΑ: 6ΟΞ07Λ7-ΔΗΑ ). 

16. Την υπ’ αριθ. 1959/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 124.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τη δημιουργία και έκδοση συλλεκτικού λευκώματος 
ιστορικού χαρακτήρα της Περιφέρειας Αττικής 

17. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 792686/16-10-2020  (ΑΔΑ: 9ΛΤ37Λ7-ΦΔΡ) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης. 
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18. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 897550/19-11-2020 έγγραφο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων  
της Περιφέρειας Αττικής προς την Υπηρεσία μας με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

19. Την υπ. αρ. 1/2021 Διακήρυξη με τίτλο « Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για τη δημιουργία 
και την έκδοση συλλεκτικού λευκώματος ιστορικού χαρακτήρα της περιφέρειας Αττικής» 
Συνολικός Προϋπολογισμός:  €124.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%  με αρ. 105064 

20. Την υπ’ αριθ. 2801/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι 
όροι της παρούσας Διακήρυξης (ΑΔΑ: 6ΚΧΙ7Λ7-ΓΛΘ ). 

 
21. Το με ημερ. 1/2/21 έγγραφο της  εταιρείας Cloudprint με το οποίο αιτήθηκε παροχή 

διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης και το υπ. αρ. 92136/3.2.21 .21 απαντητικό έγγραφο της 
Υπηρεσίας μας  

22. To γεγονός ότι ο διαγωνισμός διενεργήθηκε στις 15/02/2021 και υποβλήθηκαν τρεις (3) 
προσφορές (συστ. 105064) 

23. Το υπ. αρ. 1/2021 Πρακτικό της ειδικής τριμελούς γνωμοδοτικής Επιτροπής.  

24. Το με αρ. πρωτ. 167202/1.3.21 έγγραφο για παροχή διευκρινίσεων προς την εταιρεία 
Cloudprint και η με ημερ. 5/3/21 απάντηση της εταιρίας  

25. Το υπ.αρ. 2/2021 Πρακτικό της ειδικής τριμελούς Επιτροπής.   

26. Την υπ΄αρ. 678/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία απορρίφθηκε η 
προσφορά της εταιρείας CLOUDPRINT και αποφασίστηκε η συνέχιση του διαγωνισμού με την 
εταιρεία MEDIA PUBLISHING  

27. Την από 15/4/2021 Προδικαστική προσφυγή της εταιρείας Cloudprint 

28. Την υπ΄αρ. 992/2021 Απόφαση της ΑΕΠΠ με την οποία ακυρώθηκε η υπ΄αρ. 678/2021 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και έγινε δεκτή η προδικαστική προσφυγή της εταιρείας 
CLOUDPRINT ως προς το σκέλος που ζητούσε την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας 
Media Publishing. Από το σκεπτικό της ως άνω απόφασης προκύπτει πως η ΑΕΠΠ αποφάσισε 
την απόρριψη και των δύο υποβληθεισών προσφορών, ως εκ τούτου και δυνάμει των 
διατάξεων του αρ. 106 ο διαγωνισμός απέβη άγονος, ματαιώνεται και δύναται να επαναληφθεί.    

29. Την με αριθ. καταχ. ΑΝΜ367/09-06-2021 Αίτηση Αναστολής Εκτέλεσης, της εταιρείας με την 
επωνυμία «MEDIA PUBLISHING G.K. Ι.Κ.Ε» της απόφασης 992/2021 Απόφασης της ΑΕΠΠ. 

30. Το υπ΄αρ. 535958/29-6-2021 έγγραφο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων της 
Περιφέρειας Αττικής με το οποία ζητείται η επανάληψη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους 
και τεχνικές προδιαγραφές. 

31. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του αρ. 367 του Ν. 4412/2021 περί υποχρεωτικής 
συμμόρφωσης των αναθετουσών αρχών με τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ. 

32. Τις διατάξεις της παρ. 5 του αρ. 372/2021 του Ν. 4412/2021 σύμφωνα με τις οποίες εάν η 
αίτηση αναστολής γίνει δεκτή, το όργανο το οποίο εξέδωσε την Πράξη της οποίας η εκτέλεση 
αναστέλλεται με την απόφαση, μπορεί να συμμορφωθεί προς το διατακτικό ή και το εν γένει 
περιεχόμενο της απόφασης και να ανακαλέσει ή τροποποιήσει κατάλληλα την πράξη που 
προκάλεσε τη διαφορά.  

33. Την υπ’ αρ. 1524/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε, σε 
συμμόρφωση με την υπ΄αρ. 992/2021 Απόφαση της ΑΕΠΠ, η ματαίωση και επανάληψη με 
τους ίδιους όρους και τεχνικές προδιαγραφές, του διαγωνισμού για τη «Δημιουργία και έκδοση 
λευκώματος ιστορικού χαρακτήρα της Περιφέρειας Αττικής» προϋπολογισμού 124.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

34. Την υπ΄αρ. 250/2021 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με την οποία η αίτηση 
αναστολής της εταιρείας «MEDIA PUBLISHING G.K. Ι.Κ.Ε» έγινε δεκτή και το δικαστήριο 
αποφάσισε την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης της ΑΕΠΠ κατά το μέρος 
κατά το οποίο έγινε δεκτή η προδικαστική προσφυγή της εταιρείας «CLOUDPRINT ΙΚΕ», μέχρι 
τη δημοσίευση οριστικής αποφάσεως για την αίτηση ακυρώσεως, την οποία οφείλει να ασκήσει 
η αιτούσα προκειμένου να διατηρηθεί η ισχύς της αναστολής.   

35. Το γεγονός ότι η υπ΄αρ. 992/2021 Απόφαση της ΑΕΠΠ είναι σε αναστολή εκτέλεσης δυνάμει 
της ως άνω αναφερόμενης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, καθιστά αναγκαία την 
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ανάκληση της υπ΄αρ. 1524/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία ελήφθη σε 
συμμόρφωση με την ανακληθείσα πλέον 992/2021 απόφαση της ΑΕΠΠ.    

36. Η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας του διαγωνισμού θα καθοριστεί με νεότερη 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μετά τη δημοσίευση της οριστικής απόφασης του 
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για την αίτηση ακύρωσης που θα ασκήσει η αιτούσα εταιρεία 
«MEDIA PUBLISHING G.K. Ι.Κ.Ε.»  

37. Την υπ΄αρ. 1809/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ανακλήθηκε η 
υπ΄αρ. 1524/2021 Απόφαση του ίδιου οργάνου  

38. Την υπ΄αρ. 1745/2021 Απόφαση του ΙΔ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με την 
οποία έγινε δεκτή η αίτηση ακύρωσης της εταιρείας «MEDIA PUBLISHING G.K. Ι.Κ.Ε.» και 
ακυρώθηκε η υπ΄αρ. 992/2021 Απόφαση της ΑΕΠΠ 

39. Τις διατάξεις του αρ. 372 του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το αρ. 138 του Ν. 
4782/2021, και σύμφωνα με την παράγραφο 14 αυτού, οι Αναθέτουσες Αρχές υποχρεούνται 
να συμμορφώνονται προς τις δικαστικές αποφάσεις κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων τους , 
εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της δικαστικής απόφασης από το 
Δικαστήριο.  

40. Το γεγονός ότι εκ παραδρομής η Υπηρεσία δεν συμπεριέλαβε στην από 19/3/2021 εισήγησή 
της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αρ. 678/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την 
απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «Καλογερογιάννης Ελευθέριος Λάζαρος», ο 
οποίος υπέβαλλε ελλιπή προφορά, ενώ είχε γνωμοδοτήσει σχετικά η αρμόδια γνωμοδοτική 
επιτροπή στο υπ΄αρ. 1/2021 Πρακτικό της,      

 
Η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 

Α) σε συμμόρφωση με την υπ’ αρ. 1745/2021 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, τη 
συνέχιση του διαγωνισμού για τη «Δημιουργία και έκδοση λευκώματος ιστορικού χαρακτήρα της 
Περιφέρειας Αττικής» προϋπολογισμού 124.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και την 
αναπομπή του στην αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή για την αποσφράγιση και αξιολόγηση της 
οικονομικής προσφοράς της εταιρείας «MEDIA PUBLISHING G.K. Ι.Κ.Ε.» 

Β) την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «Καλογερογιάννης Ελευθέριος 
Λάζαρος», λόγω μη υποβολής δικαιολογητικών στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ ούτε φυσικού φακέλου.    

 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 
 
 

Α) σε συμμόρφωση με την υπ’ αρ. 1745/2021 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, τη 
συνέχιση του διαγωνισμού για τη «Δημιουργία και έκδοση λευκώματος ιστορικού χαρακτήρα της 
Περιφέρειας Αττικής» προϋπολογισμού 124.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και την 
αναπομπή του στην αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή για την αποσφράγιση και αξιολόγηση της 
οικονομικής προσφοράς της εταιρείας «MEDIA PUBLISHING G.K. Ι.Κ.Ε.» 

Β) την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «Καλογερογιάννης Ελευθέριος 
Λάζαρος», λόγω μη υποβολής δικαιολογητικών στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ ούτε φυσικού φακέλου. 
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➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραμάνος Χρήστος καθώς και το 
αναπληρωματικό μέλος της ΟΕ κ Αγγέλης Σπυρίδων καταψηφίζουν την απόφαση.  

➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και κα Μεθυμάκη 
Άννα απέχουν από την ψηφοφορία.  

➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Χρονοπούλου Νίκη καταψηφίζει 
την ανωτέρω απόφαση. 

   

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  
Καραμάνος Χρήστος  
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα  
Μελάς Σταύρος 
Αγγέλης Σπυρίδων 
Χρονοπούλου Νίκη 
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