
                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 31η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1535/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 05-06-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ, στο Κατάστημα της Περιφέρειας 
Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 
106068 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 31-05-2018. 
 

Θέμα 38ο  
Ακύρωση της με ΑΔΑΜ 18PROC002856124 και α.α. ΕΣΗΔΗΣ 71698 διακήρυξης της Περιφέρειας 
Αττικής/Δ.Δ.Μ.Υ του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών & επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα στο Πρωτεύον 
Αστικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Αττικής »,προϋπολογισμού 6.000.000,00€ (με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.) και επαδημοπράτηση του έργου , με νέους όρους σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 418/2018 
Απόφαση του 2ου Κλιμακίου της Αρχής Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Σαπουνά Αγγελική  
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Νερούτσου Μαρία 
 Τσούπρα Ιωάννα 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 
 Μεθυμάκη Άννα 
 Πελέκης Ζαχαρίας 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος  
 Δημάκος Δημήτρης 
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Τζίβα Αιμιλία  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Μαρία Ντόβα. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την αριθ. πρωτ 6455/01-06-2018 εισήγηση της Δ/νσης Διαχείρισης 
Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας  Αττικής, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
΄Εχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 3852/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

– Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/07-06-2010). 

2. Το Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215Α’/30-9-2011) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για την 
διαμονή αλλοδαπών στην χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών».  

3. Την με αριθμ. 109290/39629/29 Δεκεμβρίου 2016 (ΦΕΚ Β΄ 4251) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της υπ’ αριθ. 438/2016  απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο 
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ΟργανισμόςΕσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής»,όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 66313/24553/05 Σεπτεμβρίου 2017 (ΦΕΚ Β’ 3051) Απόφαση του συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

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 Π.Δ. 7/2013 “Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε 
θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων 
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 

6. Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των 
διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του 
ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών. 

7.  Την Συλλογική Απόφαση Έργων Περιφέρειας Αττικής του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης (ΣΑΕ) 585 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), σύμφωνα με την οποία 
το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τον κωδικό 2014EΠ58500064. 

ΕΠΕΙΔΗ 
1. Αντικείμενο του έργου του θέματος είναι η αντιμετώπιση κάθε αστοχίας στα οδοστρώματα του 

οδικού δικτύου αρμοδιότητας Α’ τμ. Συντήρησης & κατασκευών της Δ.ΔΙ.Μ.Υ., που θα 
παρουσιαστεί κατά την διάρκεια της εργολαβίας και η στοιχειώδης συντήρηση αυτού .  

2. Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής ενέκρινε με την υπ’ αριθμ. 535/2018/06-03-2018 
Απόφασή της,  τους όρους της διακήρυξης, τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης και την 
ηλεκτρονική διενέργεια του διαγωνισμού (συνημμένο 1). 

3. Το κριτήριο ανάθεσης για τη δημοπράτηση του έργου ορίστηκε σύμφωνα με την παρ.2α του 
άρθρου 95 του Ν.4412/2016, με «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης». 

4. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η 17/04/2018 - ώρα 12:00 και η 
ημερομηνία  ηλεκτρονική αποσφράγιση ορίστηκε η 23/04/2018 - ώρα 10:00π.μ. 

5.  Στις 16/04/2018 μέσω του συστήματος, κατατέθηκε από τη εταιρεία «ΙΛΙΟΝ ΕΛΚΑΤ» 
προδικαστική προσφυγή κατά όρων της με  ΑΔΑΜ  18PROC002856124 και α.α. ΕΣΗΔΗΣ 71698 
διακήρυξης της Περιφέρειας Αττικής/Δ.Δ.Μ.Υ., κοινοποιηθήσα στην ΑΕΠΠ (συνημμένο 2). 

6.  Στις 17/05/2018 κατέθεσαν προσφορά για το διαγωνισμό πέντε (5) συμμετέχοντες (συνημμένο 3) 
7. Στις 17/05/2018 μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και με την υπ’ αριθμ. 443/2018 Πράξη του 2ου 

Κλιμακίου της, η ΑΕΠΠ όρισε ημερομηνία εκδίκασης της προσφυγής την 15η /05/2018 (συνημμένο 
4) 

8. Στις 20/05/2018 μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και με την υπ’ αριθμ. Α195/2018 Απόφαση του 
2ου Κλιμακίου της, η ΑΕΠΠ ανέστειλε την πρόοδο του διαγωνισμού και δη την αποσφράγιση 
προσφορών/αιτήσεων συμμετοχής (συνημμένο 5).  

9. Στις 24/04/2018 η Δ.Δ.Μ.Υ. απέστειλε στην ΑΕΠΠ τις απόψεις της επί της ανωτέρω προδικαστικής 
προσφυγής (συνημμένο 6). 

10. Στις 29/05/2018 μας κοινοποιήθηκε, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, η υπ’ αριθμ. 418/2018 
Απόφαση του 2ου Κλιμακίου της, σύμφωνα με την οποία «Ακυρώνει την με ΑΔΑΜ 
18PROC002856124 και α.α. ΕΣΗΔΗΣ 71698 διακήρυξη με τίτλο “Αποκατάσταση βλαβών & 
επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Αττικής” 
συνολικού προϋπολογισμού 4.838.709,70 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνον βάσει τιμής (χαμηλότερη 
τιμή) της Περιφέρειας Αττικής, Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών» (συνημμένο 
7). 

11. Επίσης στις 29/05/2018 μέσω ηλεκτρονική αλληλογραφίας ζητήθηκε από την ΑΕΠΠ η 
συμμόρφωση της Περιφέρειας Αττικής με την υπ’ αριθμ. 418/2018 απόφασή της και συγκεκριμένα 
(συνημμένο 8): 

«Ενόψει του άρθρου 367 του ν. 4412/2016 που προβλέπει ότι «οι αναθέτουσες αρχές 
υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ», παρακαλούμε όπως μέχρι την 
29/6/2018 μας ενημερώσετε εγγράφως με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην 
διεύθυνση αποστολής του παρόντος μηνύματος:  
(α) αν έχετε συμμορφωθεί με την υπ’ αριθμ. 418/2018 απόφαση της ΑΕΠΠ σύμφωνα με τα σε 
αυτήν  αναλυτικά οριζόμενα, και  

        (β) με ποια πράξη σας συμμορφωθήκατε με την ανωτέρω απόφαση της ΑΕΠΠ, επισυνάπτοντας 
αυτήν (σε ηλεκτρονική μορφή) στο μήνυμά σας.» 

12. Η Δ.Δ.Μ.Υ. σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνέταξε εκ νέου τη διακήρυξη του έργου συμμορφούμενη 
στην Απόφαση 418/2018 της ΑΕΠΠ (συνημμένο 9). 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω: 
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

1. Την ακύρωση της με ΑΔΑΜ 18PROC002856124 και α.α. ΕΣΗΔΗΣ 71698 διακήρυξης της 
Περιφέρειας Αττικής/Δ.Δ.Μ.Υ του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών & επεμβάσεις τοπικού 
χαρακτήρα στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Αττικής », προϋπολογισμού 
6.000.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)  

2. Την επαναδημοπράτηση του έργου με νέους όρους σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 418/2018 
Απόφαση του 2ου Κλιμακίου της Αρχής Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). 

3. Την έγκριση της ηλεκτρονικής διενέργειας του διαγωνισμού από τη Δ/νση Διαχείρισης 
Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. α του 
Ν.4412/2016. 

4. Την εξουσιοδότηση της Αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών 
Υποδομών Περιφέρειας Αττικής για έγκριση αποστολής περίληψης διακήρυξης στον Τοπικό 
τύπο. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 

 

1. Την ακύρωση της με ΑΔΑΜ 18PROC002856124 και α.α. ΕΣΗΔΗΣ 71698 διακήρυξης της 
Περιφέρειας Αττικής/Δ.Δ.Μ.Υ του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών & επεμβάσεις τοπικού 
χαρακτήρα στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Αττικής», προϋπολογισμού 
6.000.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)  

2. Την επαναδημοπράτηση του έργου με νέους όρους σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 418/2018 
Απόφαση του 2ου Κλιμακίου της Αρχής Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). 

3. Την έγκριση της ηλεκτρονικής διενέργειας του διαγωνισμού από τη Δ/νση Διαχείρισης 
Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. α του 
Ν.4412/2016. 

4. Την εξουσιοδότηση της Αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών 
Υποδομών Περιφέρειας Αττικής για έγκριση αποστολής περίληψης διακήρυξης στον Τοπικό 
τύπο. 

 
 

 
 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κα. Φωτ. Βρύνα και  Αλεξ. Μπαλού και το 

αναπληρωματικό μέλος κα Αν. Μεθυμάκη δηλώνουν λευκό. 

 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Καραμάνος Χρήστος 

      Τα Μέλη  
Σαπουνά Αγγελική  
Βρύνα Φωτεινή  
Μπαλού Αλεξάνδρα 
Νερούτσου Μαρία 
Τσούπρα Ιωάννα 
Λεβέντη Αγγελική 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Μεθυμάκη Άννα 
Πελέκης Ζαχαρίας 
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