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Ο πρόεδρος
Νικόλαος Πέππας
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 63η
Απόφαση υπ’ αριθμ. 2093/2020
Στην Αθήνα, σήμερα στις 6-10-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στο Κατάστημα της
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’
αριθ. πρωτ. οικ. 738956 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της,
στη 01-10-2020.
Η Συνεδρίαση έλαβε χώρα διά τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
55/τ.Α΄/11-3-20).
Θέμα 56ο
Α) Έγκριση διακήρυξης μετά των παραρτημάτων και της περιλήψεως αυτής, για τη διενέργεια
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση τεσσάρων (4) συμβάσεων προμήθειας/παροχής
υπηρεσιών: «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΔΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»
προϋπολογισμού: 699.980,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Β) Έγκριση αποστολής σχετικής
προκήρυξης σύμβασης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., όπως προβλέπεται
από τις ισχύουσες διατάξεις.
Παρόντες:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.:
 Παπαγεωργίου Νικόλαος
 Κόκκαλης Βασίλειος
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος
 Καραμάνος Χρήστος
 Κατσικάρης Δημήτριος
 Μεθυμάκη Άννα
Τα αναπληρωματικά μέλη:
 Αγγελόπουλος Γεώργιος
 Βλάχου Γεωργία
 Βάρσου Μαργαρίτα
 Αγγέλης Σπυρίδων
 Χρονοπούλου Νίκη
Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ:
 Γεωργόπουλος Γεώργιος
 Αδαμοπούλου Γεωργία
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
 Κουρή Μαρία
 Μπαλάφας Γεώργιος
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος
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Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) έχουν αντικατασταθεί από τα
αναπληρωματικά μέλη.
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Μαρία Σαλπά.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας, δίνει το λόγο στον κ. Καρυώτη, ο οποίος ενημερώνει τα
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:
Έχοντας υπόψη:
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Το άρθρο 176 (Αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής) του Ν.3852/07-06-2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του
Ν.4071/2012 (ΦΕΚ/τΑ΄85/11-04-2012).
Το Άρθρο 8 του 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».
Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α΄85/11-04-2012).
Την με αριθμ. 37419/13479 (ΦΕΚΒ’ /1661/11.5.2018) «Έγκριση της 121/2018 απόφασης
του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης –
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.»
Απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και
λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά
τεύχη της παρούσας παροχής υπηρεσιών και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.)
και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση των προς παροχή
υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Και ΕΠΕΙΔΗ:
1.
H χρηματοδότηση της σύμβασης θα γίνει από τη ΣΑΕΠ585 ΤΡΟΠ.0. του Π.Δ.Ε. (αριθ.
ενάριθ. έργου 2017ΕΠ58500016) σύμφωνα με την από 23.07.2020 (ΨΘ2446ΜΤΛΡ-Δ49)
Συλλογική Απόφαση Έργων Περιφέρειας Αττικής του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων.
2.







Η παρούσα διακήρυξη αφορά το χριστουγεννιάτικο στολισμό οδικών αξόνων αρμοδιότητας
της Περιφέρειας Αττικής και τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους πολίτες της,
στα πλαίσια των εορταστικών ημερών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Για το
λόγο αυτό το αντικείμενο χωρίζεται σε τέσσερα (4) τμήματα που περιλαμβάνουν:
1ο Τμήμα: την προμήθεια Χριστουγεννιάτικου Φωτισμού για το στολισμό του Πεδίου του
Άρεως και των κύριων οδικών αξόνων αρμοδιότητας ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ.
2ο Τμήμα: τις εργασίες εγκατάστασης και απεγκατάστασης του ανωτέρω φωτισμού.
3ο Τμήμα: τις εργασίες εγκατάστασης ενός χριστουγεννιάτικου χωριού στο πεδίον του
Άρεως στα πλαίσια των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Το χριστουγεννιάτικο
χωριό θα είναι έτοιμο να υποδεχθεί και να εξυπηρετήσει το κοινό και θα παραμείνει σε
λειτουργία από τις 21/12μέχρι και τις 03/01/2020 και η φύλαξη του χώρου θα είναι ευθύνη
του μειοδότη.
4ο Τμήμα: την υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής
σημασίας και την κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό
τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους. Οι εκδηλώσεις
θα πραγματοποιηθούν στο Πεδίον του Άρεως για 7η συνεχόμενη χρονιά από τις 14/12
μέχρι και τις 20/12/2020. Οι πολίτες της Αττικής θα έχουν τη δυνατότητα να
παρακολουθήσουν κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις στο κέντρο της πόλης, μέσα από τις
οποίες θα υπάρξουν πολλαπλά οφέλη για την αναζωογόνηση του Πεδίου του Άρεως αλλά
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και του ευρύτερου κέντρου της πόλης.
3.

Για τη δημοπράτηση των ανωτέρων συμβάσεων συντάχθηκε Διακήρυξη δημοπρασίας και
τα παραρτήματά της.
4.
Ως εκ τούτου και επειδή υπάρχει επείγουσα ανάγκη η διαδικασία παράδοσης και
εγκατάστασης των χριστουγεννιάτικων ειδών, αλλά και εγκατάστασης και λειτουργίας του
Χριστουγεννιάτικου χωριού και της εκδήλωσης «Μικρή Ελλάδα στη Αθήνα» πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί έγκαιρα, δηλαδή το αργότερο πριν την 13.12.20 ,βάσει των οριζομένων στα
συμβατικά τεύχη που συνοδεύουν την παρούσα, ορίζεται ελάχιστη προθεσμία 15 ημερών
από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης στην ΕΕ μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω:
Η Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ :
1.

2.
3.

Την έγκριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 176 του Ν.3852/10 των όρων της
Διακήρυξης, των παραρτημάτων και της
περίληψης διακήρυξης των συμβάσεων
προμήθειας/παροχής υπηρεσιών: «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ
ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΣΕ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ
ΚΑΙ
ΟΔΟΥΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ»
προϋπολογισμού:
699.980,00€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Την έγκριση της ηλεκτρονικής δημοπράτησης με τη χρήση της επισπευσμένης διαδικασίας
της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, και της εκτέλεσης των συμβάσεων από τη
Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής.
Την έγκριση αποστολής της σχετικής προκήρυξης σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ένωσης, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει
1. Την έγκριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 176 του Ν.3852/10 των όρων της
Διακήρυξης, των παραρτημάτων και της
περίληψης διακήρυξης των συμβάσεων
προμήθειας/παροχής υπηρεσιών: «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ
ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΣΕ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ
ΚΑΙ
ΟΔΟΥΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ»
προϋπολογισμού:
699.980,00€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
2. Την έγκριση της ηλεκτρονικής δημοπράτησης με τη χρήση της επισπευσμένης διαδικασίας
της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, και της εκτέλεσης των συμβάσεων από τη
Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής.
3. Την έγκριση αποστολής της σχετικής προκήρυξης σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ένωσης, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις
 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Καραμάνος Χρήστος και Μπαλάφας Γεώργιος
καταψηφίζουν με την εξής παρατήρηση: «Ψηφίζουμε ΚΑΤΑ, διότι οι όροι που τίθενται στην
Διακήρυξη είναι περιοριστικοί για την ανάπτυξη υγιούς ανατγωνισμού, ενώ ο προς
προμήθεια εξοπλισμός θα όφειλε (αλλά δεν έγινε αυτό) να έχει επιλεγεί εγκαίρως μέσα από
μια επιτροπή ειδικών, που να διασφαλίζει την συμμόρφωση με υψηλά ποιοτικά και αισθητικά
κριτήρια. Αντίθετα, όχι μόνον δεν υπάρχει μέριμνα γι᾽ αυτά αλλά επιπροσθέτως
οδηγούμαστε προφανώς, μέσα από την επιλογή του εξοπλισμού, σε συγκεκριμένο
(ουσιαστικά προεπιλεγμένο) προμηθευτή. Διότι ποιος άλλος εκτός αυτού θα διαθέτει τα
συγκεκριμένα είδη και μάλιστα θα τα έχει έτοιμα εντός ολίγων ημερών; Επίσης, άκρως
προβληματικές και εντελώς αναιτιολόγητες είναι οι απαιτήσεις επαγγελματικής εμπειρίας
(παράγραφος 2.2.6 της Διακήρυξης) περί εγκατάστασης "χριστουγεννιάτικου χωριού" (γιατί
δεν αρκεί πχ ένα πασχαλιάτικο χωριό ή οποιαδήποτε επαγγελματική έκθεση;) και περί
3
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"πολιτιστικών εκδηλώσεων με έμφαση στην πολιτιστική παράδοση, με την ταυτόχρονη
συμμετοχή τουλάχιστον 10 Περιφερειών της Επικράτειας".».
 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και Μεθυμάκη Άννα
καταψηφίζουν με την εξής παρατήρηση: «Θεωρούμε ότι σε μια δύσκολη περίοδο όπως
αυτή, με την υγεία των πολιτών να βρίσκεται σε διαρκή κίνδυνο και την οικονομία να
συμπιέζεται χωρίς φως στο τούνελ της ύφεσης, δράσεις και δαπάνες όπως αυτή δεν
συμβαδίζουν με την πραγματικότητα και είναι απαράδεκτες. Πέραν τούτου, το ποσό των
700.000 ευρώ είναι προκλητικό και εκτός κάθε πραγματικότητας για την Περιφέρεια Αττικής,
με βάση τα οικονομικά της μεγέθη και την ανάληψη δυσβάστακτων υποχρεώσεων που
έχουν γίνει με τις υπερδεσμεύσεις στα έργα. Επίσης, ως προς την διακήρυξη, σημειώνουμε
ότι ουσιαστικά ενυπάρχουν όλα τα στοιχεία ενός κλειστού, κατά βάση, διαγωνισμού που
απευθύνεται σε ελάχιστους προμηθευτές, ενώ με βάση την εμπειρία που ζητείται
ελαχιστοποιούνται οι πιθανές συμμετοχές, μειώνοντας εκ των πραγμάτων τον υγιή
ανταγωνισμό».
 Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Χρονοπούλου Νίκη απέχει.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέππας

Τα μέλη
Παπαγεωργίου Νικόλαος
Κόκκαλης Βασίλειος
Κοσμόπουλος Ελευθέριος
Καραμάνος Χρήστος
Κατσικάρης Δημήτριος
Μεθυμάκη Άννα
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Βλάχου Γεωργία
Βάρσου Μαργαρίτα
Αγγέλης Σπυρίδων
Χρονοπούλου Νίκη
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