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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 65η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 2872/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 17-12-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30΄, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ 1082552/17-12-2021 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα 
στα μέλη της, στις 17-12-2021. 
 
Η Συνεδρίαση έλαβε χώρα διά περιφοράς, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π.(ΦΕΚ 
55/τ.Α΄/11-3-20). 
 
Το θέμα συζητείται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος διότι η καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον προσωρινό ανάδοχο λήγει το Σάββατο 
18/12/2021, και των παρεμβάσεων στις 20/12/2021. 
 

Θέμα 4ο  
Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα, 
λόγω της διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ 
ΕΣΗΔΗΣ. 
 
Παρόντες: 
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 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος  

• Μεθυμάκη Άννα 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τo αναπληρωματικό μέλος: 

• Βλάχου Γεωργία 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.: 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Κουρή Μαρία 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών το (1) ένα έχει αντικατασταθεί από αναπληρωματικό 
μέλος.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Δέσποινα 
Βασάκη 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.4555/19-07-2018 (ΦΕΚ 133 Α’/19-07-2018) «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 
Ι»)(ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018), 

2. Το Ν. 3852/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4071/11-04-2012 (ΦΕΚ 
85Α/11-4-2012) 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. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

5. Το Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

6. Το Ν.2690/1999 (ΦΕΚ τ. Α΄45) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις»,      

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

8. Το Π.Δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 
Α.Ε.Π.Π.», 

9. Την υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών 
με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», 

10. 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), 

11. Την υπ΄αρ. 864073/14-10-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες…» (ΦΕΚ τ. Β΄4832/19-10-2021) 

12. Την υπ’αρ.302/2020 (ΑΔΑ: ΡΔΒΤ7Λ7-ΙΘ8) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
Έγκρισης Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021, 

13. Την υπ΄αρ. 2204/2021 (ΑΔΑ:Ψ56Τ7Λ7-ΝΞ7) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την 
οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης με αρ.16/2021 (ΑΔΑΜ:21PROC009395979) 
Διακήρυξη με τίτλο «Ηλεκτρονικός άνω των ορίων Ανοικτός Διαγωνισμός για τη Δημιουργία 
Σύγχρονης Υποδομής Εικονικοποίησης για τη φιλοξενία υπηρεσιακών εφαρμογών της 
Περιφέρειας Αττικής με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ», 

14. Την υπ΄αρ.2776/2021 (ΑΔΑ:ΨΝ467Λ7-ΓΥΦ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την 
οποία αναδείχθηκε μειοδότρια η εταιρεία με την επωνυμία PERFORMANCE TECHNOLOGIES 
ΑΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς ήτοι 233.500,00€ χωρίς ΦΠΑ, 

15. Το υπ’αρ.πρωτ.1050323/08-12-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε.ΚΤ.Α. προς 
την μειοδότρια εταιρεία PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, περί 
ηλεκτρονικής υποβολής στο ΕΣΗΔΗΣ των δικαιολογητικών κατακύρωσης εντός προθεσμίας 10 
ημερών από την κοινοποίηση του εν λόγω εγγράφου, ήτοι έως τις 18-12-2021, 

16. Την υπ΄αρ. 1880/2021 (ΑΔΑ: 9ΨΔΕ7Λ7-Σ02) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία εγκρίθηκαν οι όροι της υπ΄αρ. 14/2021 Διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 
την Παροχή Υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων των Δ/νσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών 
Περιφέρειας Αττικής, για ένα (1) έτος  

17. Την υπ΄αρ. 2623/2021 (ΑΔΑ: 65Δ77Λ7-ΘΟΖ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εταιρεία «SWEDISH SYSTEMS 
SECURITY ΜΟΝΟΠΡΣΩΠΗ ΕΠΕ» 
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18. Το γεγονός ότι κατά της ανωτέρω απόφασης ασκήθηκαν εμπρόθεσμα τρεις προδικαστικές 
προσφυγές, οι οποίες κοινοποιήθηκαν στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μέσω της 
επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και κατά των οποίων οι 
συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς έχουν δικαίωμα άσκησης παρέμβασης εντός προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης έκαστης προσφυγής.  

19. Καθώς δύο προδικαστικές προσφυγές κοινοποιήθηκαν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ σε κάθε 
ενδιαφερόμενο τρίτο στις 10/12/2021, η προθεσμία άσκησης παρέμβασης λήγει στις 
20/12/2021. 

20. Το υπ’αρ.43492 ΕΞ 2021 με ημερομηνία 08/12/2021 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης με θέμα: «Διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και 
Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και μετάπτωση του στις υποδομές του ενιαίου κυβερνητικού 
νέφους (G-Cloud)», από 15/12 έως και 21/12/2021 και ώρα 08:00  

21. Το γεγονός ότι λόγω της μη λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ κατά το ανωτέρω διάστημα δεν 
καθίσταται δυνατή η υποβολή ούτε των δικαιολογητικών κατακύρωσης στον διαγωνισμό για τη 
Δημιουργία Σύγχρονης Υποδομής Εικονικοποίησης για τη φιλοξενία υπηρεσιακών εφαρμογών 
της Περιφέρειας Αττικής, ούτε τυχόν παρεμβάσεων στο διαγωνισμό για την Παροχή Υπηρεσιών 
φύλαξης των κτιρίων των Δ/νσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Αττικής, για ένα 
(1) έτος 

22. Τις διατάξεις της ΥΑ 64233/2021 (ΦΕΚ 2453/Β/9-6-2021) και της παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν. 
4412/2016, σύμφωνα με τις οποίες σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 
ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή με αιτιολογημένη απόφασή της καθορίζει τον τρόπο συνέχισης 
και διεξαγωγής της διαγωνιστικής διαδικασίας.  

23. Λόγω του ότι η Υπηρεσία μας έλαβε γνώση της ως άνω τεχνικής αδυναμίας του ΕΣΗΔΗΣ σε 
χρόνο μεταγενέστερο της 63ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και καθώς η 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον προσωρινό 
ανάδοχο λήγει το Σάββατο 18/12/2021, και των παρεμβάσεων στις 20/12/2021, το παρόν θέμα 
θα πρέπει να συζητηθεί σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.     

 
η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 
 
 
Λόγω της μη λειτουργίας των υπηρεσιών του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ από 15/12/2021 έως και 21/12/2021 
και ώρα 08:00:  
 
Α) τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης στον 
ηλεκτρονικό άνω των ορίων, ανοικτό διαγωνισμό για τη «Δημιουργία Σύγχρονης Υποδομής 
Εικονικοποίησης για τη φιλοξενία υπηρεσιακών εφαρμογών της Περιφέρειας Αττικής», στις 
23/12/2021,  
 
Β) τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τυχόν παρεμβάσεων κατά των 
υποβληθεισών προδικαστικών προσφυγών στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Παροχή 
Υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων των Δ/νσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Αττικής, 
για ένα (1) έτος, κατά έξι ημέρες, όσο και το χρονικό διάστημα μη λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, ήτοι 
έως τις 26/12/2021.   
 

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

 
Α) τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης στον 
ηλεκτρονικό άνω των ορίων, ανοικτό διαγωνισμό για τη «Δημιουργία Σύγχρονης Υποδομής 
Εικονικοποίησης για τη φιλοξενία υπηρεσιακών εφαρμογών της Περιφέρειας Αττικής», στις 
23/12/2021,  
 
Β) τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τυχόν παρεμβάσεων κατά των 
υποβληθεισών προδικαστικών προσφυγών στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Παροχή 
Υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων των Δ/νσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Αττικής, 

ΑΔΑ: ΩΗ6Λ7Λ7-Ν2Η



 4 

για ένα (1) έτος, κατά έξι ημέρες, όσο και το χρονικό διάστημα μη λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, ήτοι 
έως τις 26/12/2021. 
 
 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη  
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Καραμάνος Χρήστος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος  
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Βλάχου Γεωργία 
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