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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 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 62η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2792/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 7-12-2021, 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: 1030333/2-12-2021 πρόσκληση του 
Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 2-12-2021. 
 

Θέμα 44ο  
Ματαίωση του διαγωνισμού: «Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων στη σήραγγα επί της 
Λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου»,  προεκτιμώμενης αξίας 1.964.463,00 με Φ.Π.Α. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λογοθέτη Αικατερίνη  
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Κουρή Μαρία 

• Καραμάνος Χρήστος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στoν κ. Παγωτέλη, ο 
οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
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1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

3. Τον οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 
238/Α/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 1661/Β/11-05-2018).  

4. Την με αριθ. 6/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και 
Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01/01/2011.  

5. Το Π.Δ. υπ’ αριθ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν 
και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 (Α’ 
42), αρμοδιότητας των Περιφερειών». 

6. Το Ν. 4412/2016 «Ανάθεση και Εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και 
παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

7. Την με αρ. 2667/2029 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εντάχθηκε το εν λόγω έργο στον προϋπολογισμό οικ. Έτους 2021. 

8. Την υπ΄αρ. 2303/2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε α) η 
κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης μετά των παραρτημάτων-τευχών (Ε.Σ.Υ., Τεχνική 
Περιγραφή, Τιμολόγιο μελέτης, προϋπολογισμός, ΣΑΥ- ΦΑΥ, έντυπο οικονομικής προσφοράς. 
Ε.Ε.Ε.Σ.) της προμήθειας -παροχής υπηρεσίας «Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων στη 
σήραγγα επί της Λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου» εκτιμώμενης αξίας 1.584.244,35€ πλέον 
Φ.Π.Α. β) η έγκριση της ηλεκτρονικής δημοπράτησης μέσω του ΕΣΗΔΗΣ της ως άνω 
προμήθειας -υπηρεσίας με ανοιχτή δημοπρασία μεταξύ εργοληπτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα 
με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, και σύμφωνα με 
τα άρθρα 86 και 87 του ν. 4412/16. γ) η έγκριση της αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο ΚΗΜΔΗΣ, στον 
Ελληνικό Τύπο καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής όπως προβλέπεται από τις 
ισχύουσες διατάξεις. δ)Τη διεξαγωγή του ανωτέρω διαγωνισμού από την αρμόδια Επιτροπή 
Διαγωνισμού που έχει συγκροτηθεί με την υπ΄αριθμ.329/2021 (6η Συνεδρίαση/ 09.02.201) 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 

9. Την με αρ. πρωτ. 1035222/3-12-21 εισήγηση της υπηρεσίας 
 

Ε Π Ε Ι Δ Η 
1. Διαπιστώθηκε ότι έχουν εμφιλοχωρήσει σφάλματα στα παραρτήματα της διακήρυξης και στο 

έντυπο της οικονομικής προσφοράς με αποτέλεσμα να δημιουργείται πιθανά σύγχυση στους 
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς. Συγκεκριμένα, υπάρχει αναντιστοιχία ποσοτήτων στον 
προϋπολογισμό που βρίσκεται στο σώμα της διακήρυξης και στον προϋπολογισμό που 
υπάρχει αντιστοίχως στο παράρτημα που τη συνοδεύει, όπως επίσης και στο έντυπο 
οικονομικής προσφοράς. 

2. Στο άρθρο 2.3.2 ‘Τεχνική αξιολόγηση’ έχουν αναγραφεί οι συντελεστές με τους χαρακτήρες 
w1, w2, w3 αντί των Κ1,Κ2,Κ3,Κ4 που είναι οι σωστοί. 

3.  Στο παράρτημα Ι που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης, στο κεφάλαιο 3 
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ» μπορούν να προδιαγραφούν υλικά 
που είναι ενδεδειγμένα για φωτισμό σηράγγων προς όφελος του ανταγωνισμού  και της 
συμμετοχής των οικονομικών φορέων. 

4. Με την παρούσα ακυρώνεται η με αρ. 1035222/3-12-21 εισήγηση της υπηρεσίας μας 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 

Την ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας της προμήθειας –υπηρεσίας (μεικτή 
σύμβαση): «Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων στη σήραγγα επί της Λεωφόρου Ανδρέα 
Παπανδρέου», προεκτιμώμενης αξίας 1.964.463,00 με Φ.Π.Α. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        ομόφωνα  αποφασίζει 
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Την ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας της προμήθειας –υπηρεσίας (μεικτή 
σύμβαση): «Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων στη σήραγγα επί της Λεωφόρου Ανδρέα 
Παπανδρέου», προεκτιμώμενης αξίας 1.964.463,00 με Φ.Π.Α. 

 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και το αναπληρωματικό μέλος 

κα. Λογοθέτη Αικατερίνη  απέχουν από την ψηφοφορία. 

➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος  και Μεθυμάκη Άννα  

απέχουν από την ψηφοφορία. 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος  δηλώνει λευκό με την εξής 

τοποθέτηση: «Απορίας άξιο είναι ότι γίνεται προσπάθεια να ολοκληρωθεί η διακήρυξη του εν λόγω 

έργου από τις 22-12-2020. Θα ψηφίσουμε λευκό». 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
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