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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 2η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 138/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 01-02-2022, 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: 52671/20-01-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η 
οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 20-01-2022. 
 
Η Επιτροπή συνεδριάζει στις 01/02/2021 και ώρα 11:00π.μ. έπειτα από ανακοινώσεις αναβολής που 
αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Περιφέρειας Αττικής, στις 24/01/2022 και 31/01/2022. 
 

Θέμα 17ο  
α) Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας αναφορικά με την προμήθεια 42 επιβατικών αυτοκινήτων 
για την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106 του ν. 
4412/2016, λόγω μη υποβολής προσφοράς και β) Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού, 
με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.  
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Κουρή Μαρία 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Κατσικάρης Δημήτριος  

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Βαλαβάνη Στυλιανή 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Αδαμόπουλου Γεωργία  

• Βλάχου Γεωργία 

• Βερελή Βασιλική 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
 

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 Μαρία 
Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Μαρολαχάκη 
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(Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Βορείου Τομέα), η οποία ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Η Υπηρεσία μας θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω : 
 
1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Τις διατάξεις του 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 Ι» (ΦΕΚ 133/Τ. Α’/19-07-2018). 

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

4. Τον Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74) «Διοικητικές απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις», όπως ισχύει 

5. Τον Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

6. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. 

7. Τον Ν. 4623/2019, άρθρο 3, παρ. 2 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών» (ΦΕΚ 
134/τ. Α’/2019). 

8. Τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 
πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας 
και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 

9. Τον Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/15.09.2011) «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», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. 37419/13479 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β’/11.05.2018). 

11. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α’/05-08-2016) περί  «Αναλήψεων υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες». 

12. Την υπ' αριθμ. 76928/13-07-2021 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του 
Υπουργού Επικρατείας με θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 3075) . 

13. Τη με αρ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης 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)». 

14. Την υπ’ αρ. 178/2021 (ΑΔΑ: ΩΖ8Μ7Λ7-Σ1Χ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί 
έγκρισης του Προγράμματος Προμηθειών-Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού 
έτους 2022. 

15. Την υπ’ αρ. 179/2021 (ΑΔΑ: 660Ι7Λ7-Ξ7Χ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί 
Έγκρισης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022, η οποία επικυρώθηκε με 
την α.π. 169047/30-12-2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

16. Την υπ’ αρ. 2/2022 (ΑΔΑ:63957Λ7-ΓΜ8) απόφαση-πρακτικό του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής. 

17.  Την αριθ. 23612/11.01.2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού Προέδρου 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 9/Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./12.01.2022). 

18. Την υπ’ αριθμ. 254/2021 (ΑΔΑ: ΩΜΑΜ7Λ7-Ρ1Π)  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία συγκροτήθηκε η Τριμελής Γνωμοδοτική  Επιτροπής  αξιολόγησης των ανοικτών/διεθνών 
διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας  Βορείου Τομέα 
Αθηνών. 
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19. Την υπ’ αρ. 103/2021 (ΑΔΑ:Ω0397Λ7-3ΦΜ.) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Έγκριση σκοπιμότητας για την αγορά επιβατικών αυτοκινήτων για 
την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας. 

20. Το υπ’ αρ. 630835/27-07-2021 έγγραφο του Τμήματος Εξοπλισμού & Διαχείρισης της Δ/νσης 
Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών  με θέμα: «Σύνταξη Διακήρυξης για την προμήθεια 
οχημάτων για την Περιφέρεια Αττικής. 

21. Την υπ’ αριθμ. 1796/2021 (ΑΔΑ: ΨΒΡΣ7Λ7-ΨΣΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αγορά επιβατικών 
αυτοκινήτων, για την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας Αττικής. 

22. Την  με αρ. πρ. 727221/06.09.2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (δέσμευση της πίστωσης) 
ποσού 1.200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία καταχωρήθηκε με Α/Α 2763 στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής, της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης, της Περιφέρειας 
Αττικής (ΑΔΑ: 91627Λ7-Α0Δ). 

23. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 122535/6-10-2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: 
«Έγκριση αγοράς  οχημάτων από το ελευθέριο εμπόριο». 

24. Το υπ’ αρ. πρωτ. 21329/22-11-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση 
εξαίρεσης ενός (1) υβριδικού οχήματος SUV της Περιφέρειας Αττικής από το ανώτατο όριο 
κυλινδρισμού μηχανής». 

25. Την αρ. 150722/26.11.2021 (ΑΔΑ:9096ΟΡ1Κ-Ε3Π) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, με θέμα: «Έγκριση αγοράς οχήματος από το ελεύθερο εμπόριο», με το οποίο εγκρίνεται η 
αγορά ενός υβριδικού μεσαίου SUV οχήματος. 

26. Το από 27/10/2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών της 
Περιφέρειας Αττικής, με το οποίο αιτιολογεί, σύμφωνα με το άρθρο 59, παρ. 1 του Ν. 4412/2016, 
τους λόγους για τους οποίους απαιτείται συνολική προσφορά για όλες τις ομάδες των αυτοκινήτων. 

27. Την υπ’ αριθμ. 2675/2021 (ΑΔΑ: 6Χ917Λ7-ΓΝΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής περί έγκρισης των όρων και του σχετικού τεύχους της Διακήρυξης. 

28. Την υπ’ αρ.  2/2021 Διακήρυξη (α/α στο ΕΣΗΔΗΣ: 145421 & ΑΔΑΜ:21PROC009696357). 
29. Το από 13/01/2022 Ενημερωτικό σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής 

Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, προς τη  Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης  των 
ανοικτών/διεθνών διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης, της Περιφερειακής Ενότητας 
Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. 

 
 
30. Το υπ’ αρ. 03/2022 πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης των 

ανοικτών/διεθνών διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Βορείου Τομέα 
Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης 
και έχει ως εξής: 

 
ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ/ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

ΚΑΙ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

                                                            ΠΡΑΚΤΙΚΟ αυξ. αριθ.  03/2022 

 Στο Μαρούσι σήμερα, ημέρα Πέμπτη, 13/01/2022 και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η 

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ/ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 254/2021 

(ΑΔΑ:ΩΜΑΜ7Λ7-Ρ1Π), Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής,   προκειμένου 

να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές, σχετικά με τον υπ’ αριθ. 145421 ηλεκτρονικό, άνω των 

ορίων ανοικτό διαγωνισμό, της υπ. αριθ. 2/2021 Διακήρυξης της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου 

Τομέα Αθηνών, για την προμήθεια 42 επιβατικών αυτοκινήτων για την κάλυψη των αναγκών της 

Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 1.199.943,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας -τιμής. 
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Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

  1. Πρόεδρος  Αγάπη-Μαρία Κουμασίτη 

  2. Τακτικό Μέλος Ελένη Κοσσυφίδου 

  3. Τακτικό  Μέλος Βασιλική Κυριακούλη 

 

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

• Την υπ’ αριθ.  2/2021 (21PROC009696357) Διακήρυξη υποβολής προσφορών (α/α 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 145421) της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα 

Αθηνών  

• Το από 09/12/2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της Διεύθυνσης Οικονομικών της 

Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, προς τη  Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης  

των ανοικτών/διεθνών διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης, της Περιφερειακής 

Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, με το οποίο και καλεί την επιτροπή 

σε συνεδρίαση.  

• Το από 13/01/2022 Ενημερωτικό σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής 

Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, προς τη  Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης  των 

ανοικτών/διεθνών διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης, της Περιφερειακής Ενότητας 

Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, με το οποίο ενημερώνει την επιτροπή ότι δεν 

υποβλήθηκε καμία προσφορά ούτε ηλεκτρονικά ούτε ως φυσικός φάκελος 

 

παρατηρεί τα εξής: 

Ο παρών διαγωνισμός έχει λάβει αύξοντα αριθμό 145421 στο ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστημικός αριθμός). Η 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με τη διακήρυξη, στις 07/01/2022 

(ώρα 15:00 μ.μ.) και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στις 13/01/2022 (ώρα 

10:00 π.μ.). 

Η Επιτροπή έλαβε την ενημέρωση από το αρμόδιο τμήμα ότι κατά τις αντίστοιχες ορισμένες ημερομηνίες 

στη διακήρυξη, για υποβολή προσφορών, δεν υπεβλήθη καμία προσφορά, ούτε ηλεκτρονικά ούτε ως 

φυσικός φάκελος. 

Ύστερα από τα ανωτέρω, η επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

106  του ν. 4412/2016, όπως κηρυχθεί ο διαγωνισμός άγονος λόγω μη υποβολής προσφοράς. 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε τις εργασίες της, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο 

καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τέσσερα (4) αντίγραφα, εκ των οποίων το ένα φυλάσσεται στο  αρχείο 

της γραμματείας της Επιτροπής. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη και τη δραματική αλλαγή των δεδομένων 
της αγοράς αυτοκινήτων (μεγάλη αύξηση των τιμών), από τη λήψη της απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής (αρ. αποφ. 103/31-05-2021) μέχρι τη διενέργεια του διαγωνισμού 
(Ημ. Δημοσίευσης στο ΕΣΗΔΗΣ: 08/12/2021 και ημ. Αποσφράγισης: 13/01/2022), εισηγείται στην 
Οικονομική Επιτροπή τα εξής: 
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Α) Την έγκριση του υπ’ αρ. 03/2022 Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης 
των ανοικτών/διεθνών διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Βορείου Τομέα 
Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. 
 
Β) Τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106 του  ν. 
4412/2016, λόγω μη υποβολής προσφοράς και  
 
Γ) Την έγκριση διενέργειας, μετά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, επαναληπτικού 
Ηλεκτρονικού, άνω των ορίων, διαγωνισμού, για την προμήθεια 42 επιβατικών αυτοκινήτων, για την 
κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας Αττικής, με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
 
Α) Την έγκριση του υπ’ αρ. 03/2022 Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης 
των ανοικτών/διεθνών διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Βορείου Τομέα 
Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. 
 
Β) Τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106 του  ν. 
4412/2016, λόγω μη υποβολής προσφοράς και  
 
Γ) Την έγκριση διενέργειας, μετά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, επαναληπτικού 
Ηλεκτρονικού, άνω των ορίων, διαγωνισμού, για την προμήθεια 42 επιβατικών αυτοκινήτων, για την 
κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας Αττικής, με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης. 
 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Λογοθέτη Αικατερίνη και το αναπληρωματικό 
μέλος κ. Μπαλάφας Γεώργιος καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση. 

➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος 
καταψηφίζει την ανωτέρω απόφαση. 

➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βαλαβάνη Στυλιανή καταψηφίζει 
την ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: «Στην συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο 
Καταψηφίσαμε την σκοπιμότητα για την αγορά επιβατικών αυτοκινήτων λόγω της τεράστιας 
δαπάνης. Καταψηφίσαμε στη συνέχεια στην Οικονομική Επιτροπή τους όρους Διακήρυξης, 
για τους οποίους ακόμα και υπηρεσιακοί παράγοντες είχαν εκφράσει επιφυλάξεις. Θα 
καταψηφίσουμε και τώρα». 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος καταψηφίζει την 
ανωτέρω απόφαση.. 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Νικόλαος Πέππας 

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατσικάρης Δημήτριος  
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Βαλαβάνη Στυλιανή 
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