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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 63 538 
   213 20 63 776 

  
Συνεδρίαση 47η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2172/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 05-10-2021, 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: 814022/30-09-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 30-09-2021. 
 

 
Θέμα 5ο εκτός ημερήσιας διάταξης 

Έγκριση του 3ου Πρακτικού της Ε.Α.Π. μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των 
πιστοποιητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, του ηλεκτρονικού, άνω των ορίων, 
διαγωνισμού: «Εκτέλεση εργασιών αποχιονισμού περιόδου 2021-2023 σε  τμήματα του δικτύου 
της Περιφέρειας Αττικής, στις παράπλευρες οδούς του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ (S.R.) εντός των 
διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και σε συμβάλλουσες οδούς αυτών», 
  προϋπολογισμού 1.994.600,00 € (πλέον ΦΠΑ) με α/α ΕΣΗΔΗΣ 135327 και ανάδειξη νέου 
προσωρινού μειοδότη. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  

• Καραμάνος Χρήστος  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγέλης Σπυρίδων  

• Κατριβάνος Γεώργιος 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Μαρία Ντόβα. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ Καρυώτη (Προϊστάμενο 
της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών) ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής για τα εξής: 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. 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). 

2. 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».  

3. 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). 

4. 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. 

5. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Τη χρηματοδότηση της σύμβασης, που θα γίνει από την ΣΑΕΠ 585, του Π.Δ.Ε. (κωδικός 
ενάριθμου 2019ΕΠ58500000, ως υποέργο), σύμφωνα με τη Συλλογική Απόφαση Έργων 
Περιφέρειας Αττικής του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

7. Την υπ’ αριθμ. 1543/2021 (ΑΔΑ: ΩΥ5Α7Λ7-ΔΜΩ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, η έγκριση της 
ηλεκτρονικής δημοπράτησης και η εκτέλεση της ανωτέρω παροχής υπηρεσιών από τη 
Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής και η έγκριση 
αποστολής της σχετικής προκήρυξης σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης, 
όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.  

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ: 
1. Ο διαγωνισμός διεξήχθη ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με α/α συστήματος 135327.  
2. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού, σύμφωνα με το τροποποιημένο άρθρο 100 

του Ν.4412/2016, πραγματοποιήθηκε στις 25.04.2021 και ώρα 10:00π.μ. 
3. Είχαν κατατεθεί προσφορές από τρεις (3) εταιρείες και συγκεκριμένα από τις: 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 
α/α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΤΙΜΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

236583 
17/08/2021 14:52:10 

2 ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  234443 17/08/2021 19:47:40 

3 ΧΡ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

236352 
17/08/2021 18:13:08 

 
4. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής όλων των διαγωνιζομένων και τις 

επιβεβαιώσεις όλων των εγγυητικών συμμετοχής, συντάχθηκε από την Ε.Δ. το 1ο Πρακτικό 
του διαγωνισμού, με το οποίο έγιναν αποδεκτές όλες οι συμμετοχές.  

5. Στη συνέχεια η Ε.Δ. προέβη στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
συμμετεχόντων και την ανάδειξη της σειράς μειοδοσίας: 

ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(πλέον ΦΠΑ) 

1ος 
ΧΡ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

1.595.680,00€ 
(ποσοστό έκπτωσης 

:20%) 

2ος ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
1.874.924,00€ 

(ποσοστό έκπτωσης 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=17127&tradingPartnerId=29662&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=335270770&oapc=7&oas=AHy25JoLofcIPPahhPnn3Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=17127&tradingPartnerId=29662&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=335270770&oapc=7&oas=AHy25JoLofcIPPahhPnn3Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=16042&tradingPartnerId=27404&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=335270770&oapc=7&oas=Ro96K1DQWkm8rVpxfh8c8g..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=14057&tradingPartnerId=26391&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=335270770&oapc=7&oas=8eb-0bndalOQF4wVm0IARg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=14057&tradingPartnerId=26391&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=335270770&oapc=7&oas=8eb-0bndalOQF4wVm0IARg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=14057&tradingPartnerId=26391&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=335270770&oapc=7&oas=8eb-0bndalOQF4wVm0IARg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=14057&tradingPartnerId=26391&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=335270770&oapc=7&oas=8eb-0bndalOQF4wVm0IARg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=16042&tradingPartnerId=27404&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=335270770&oapc=7&oas=Ro96K1DQWkm8rVpxfh8c8g..
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:6%) 

3ος 
ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

1.934.762,00€ 
(ποσοστό έκπτωσης 

:3%) 

 
6. Κατόπιν όλων των ανωτέρω η Ε.Δ. πρότεινε ως προσωρινό μειοδότη του διαγωνισμού την 

εταιρεία ΧΡ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με χαμηλότερη 
τιμή 1.595.680,00€ (πλέον ΦΠΑ). 

7. Τα πρακτικά (1ο και 2ο), σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.β & γ της διακήρυξης, κοινοποιήθηκαν 
από την Ε.Δ., μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ στην 
Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση. 

8. Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής με την υπ’ αριθμ. 1904/2021 (ΑΔΑ:6ΙΧ47Λ7-
Π3Σ)  Απόφαση της, ενέκρινε τα 1ο  και 2ο πρακτικά του διαγωνισμού του θέματος και 
ανέδειξε προσωρινό μειοδότη του διαγωνισμού την εταιρεία «ΧΡ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με χαμηλότερη τιμή 1.595.680,00€ (πλέον ΦΠΑ). 

9. Η Δ.Δ.Μ.Υ με το υπ’ αριθμ. 726635/03.09.2021 έγγραφό της, κάλεσε τον προσωρινό 
μειοδότη, να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.  

10. Στις 15.09.2021 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ υποβλήθηκαν τα δικ/κά 
κατακύρωσης και στις 16.09.2020 στο πρωτόκολλο της Δ.Δ.Μ.Υ., η έντυπη μορφή αυτών 
(αρ. πρωτ. 765241).  

11. Στις 04.10.2021 υποβλήθηκε από την Ε.Δ. το 3ο πρακτικό του διαγωνισμού, μετά την 
ολοκλήρωση του ελέγχου του «(υπο)φακέλου δικ/κών κατακύρωσης», σύμφωνα με το 
οποίο: 
«Μέσω της λειτουργικότητας της «επικοινωνίας» στις 20.09.2021 η Ε.Δ, προέβη στον 
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη που αναφέρονται στο 
άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης για να ελέγξει αν αυτά καλύπτουν το σύνολο των νομικών 
καταστάσεων που ορίζονται στο άρθρο 80 του Ν.4412/2016 και στους όρους της 
διακήρυξης του διαγωνισμού. 
Κατά τον έλεγχο αυτών, διαπιστώθηκε ότι για κάποια εξ αυτών υπήρχαν ελλείψεις, ως εκ 
τούτου η Ε.Δ. κάλεσε τον προσωρινό μειοδότη να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα και να 
δώσει τις ζητούμενες διευκρινήσεις, με την έννοια του άρθρου 102 του ν.4412/2016, θέτοντας 
την νόμιμη  προθεσμία υποβολής τους. 
Η Ε.Δ. διέκοψε το έργο της και συνεδρίασε εκ νέου (2η συνεδρίαση) την 01.10.2021 μετά την 
υποβολή από τον προσωρινό μειοδότη των ανωτέρω διευκρινήσεων/στοιχείων. Κατά τον 
έλεγχο αυτών, διαπιστώθηκαν τα εξής: 
Α) Για την απόδειξη του κριτηρίου του άρθρου 2.2.6 περ. ε’ της Διακήρυξης, ο προσωρινός 
ανάδοχος δεν έχει προσκομίσει τιμολόγιο αγοράς ή μισθωτήριο του απαιτούμενου 
εξοπλισμού, όπως απαιτεί το άρθρ. Β.4. περ. 5 της Διακήρυξης. Αντ’ αυτών, έχει υποβάλει 
σύμβαση με την εταιρεία «PLC HARDWARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με την οποία η 
τελευταία υπόσχεται στον προσωρινό ανάδοχο ότι εάν της ανατεθεί η σύμβαση, τότε θα του 
μισθώσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό. Δηλαδή, κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς 
του, ο προσωρινός ανάδοχος δεν αποδεικνύει ότι έχει στην κατοχή του τον ζητούμενο 
εξοπλισμό, δηλαδή, κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς του, δεν διαθέτει ο ίδιος τον 
απαιτούμενο εξοπλισμό, είτε ως ιδιοκτήτης, είτε ως νόμιμος κάτοχος, κι επομένως δεν 
αποδεικνύει ότι πληροί το εν λόγω κριτήριο. 
Εξάλλου, ούτε ξεχωριστό ΕΕΕΣ υποβλήθηκε για την εταιρεία «PLC HARDWARE 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», ώστε να μπορεί να θεωρηθεί δανείζων οικονομικός φορέας, ο 
οποίος υπέβαλε την απαιτούμενη σχετική δέσμευση, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 
2.2.8.1. της Διακήρυξης. 
Πρόκειται, επομένως, για έλλειψη, μη δεκτική συμπλήρωσης κατ’ άρθρ. 102 του ν. 
4412/2016, καθώς αφενός από την προσκομισθείσα υποσχετική σύμβαση προκύπτει, άνευ 
αμφιβολίας, ότι δεν υφίσταται και έτερη σύμβαση μίσθωσης, καθώς εάν υπήρχε θα είχε 
προσκομισθεί. Αφετέρου, το ελλείπον ΕΕΕΣ δεν μπορεί να αναπληρωθεί εκ των υστέρων, 
διότι δεν υπήρχε κατά το χρόνο υποβολής προσφοράς. 
Το μέλος Μένη Αμαλία διαφωνεί με την ανωτέρω τοποθέτηση αφού σύμφωνα με το άρθρο 
2.2.9.2.Β4 παρ. 5 στο τελευταίο εδάφιο της διακήρυξης αναφέρεται ότι «Σε περίπτωση που ο 
απαιτούμενος εξοπλισμός δεν είναι ιδιόκτητος, ο διαγωνιζόμενος θα συνυποβάλει 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=17127&tradingPartnerId=29662&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=335270770&oapc=7&oas=AHy25JoLofcIPPahhPnn3Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=17127&tradingPartnerId=29662&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=335270770&oapc=7&oas=AHy25JoLofcIPPahhPnn3Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=14057&tradingPartnerId=26391&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=335270770&oapc=7&oas=8eb-0bndalOQF4wVm0IARg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=14057&tradingPartnerId=26391&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=335270770&oapc=7&oas=8eb-0bndalOQF4wVm0IARg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=14057&tradingPartnerId=26391&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=335270770&oapc=7&oas=8eb-0bndalOQF4wVm0IARg..
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συμφωνητικό μίσθωσης, η διάρκεια της οποίας θα καταλαμβάνει τουλάχιστον την περίοδο 
της σύμβασης. Κρίνοντας λοιπόν ότι: 

- Η εν λόγω τοποθέτηση δεν αποτελεί «σχετική επαγγελματική εμπειρία» σύμφωνα με το 
άρθρο 78 του Ν.4412/2016.  

- Αναφερόταν ο τρόπος απόκτησης του εν λόγω εξοπλισμού στο ΕΕΕΣ του συμμετέχοντα, που 
έγινε δεκτό από την Ε.Δ. με το 1ο Πρακτικό. 

- Το υποβληθέν Ιδιωτικό συμφωνητικό συνοδεύεται από τιμολόγιο κόστους τεχνικού φακέλου 
εφ’ απαξ. Μελέτη συστήματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη που περιλαμβάνει 
ανάθεση – ενοικίαση – εγκατάσταση - προγραμματισμό και απομακρυσμένη διαχείριση 
Μετεωρολογικού Σταθμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης καθώς και από τα 
πιστοποιητικά συμμόρφωσης και επιπλέον φάκελο ότι πληροί τις απαιτήσεις που τίθενται στη 
συνημμένη Τεχνική Περιγραφή της διακήρυξης. 
Καλύπτεται η απαίτηση του εν λόγω ποιοτικού κριτηρίου της διακήρυξης.» 
Β) Από τον έλεγχο στο τεχνικό φυλλάδιο των GPS και συγκεκριμένα στα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του μοντέλου FMB 120, αναφέρεται ότι διαθέτει Δέκτη GPS/GNSS με 33 
κανάλια και όχι με τουλάχιστον 70 κανάλια, που τίθενται από την διακήρυξη.  
Η πρόεδρος της Ε.Δ. Αναστασία Γαλιάτσου και το μέλος Καρακώστα Κωνσταντίνα θεωρούν 
ουσιώδη την ανωτέρω απόκλιση. 
Το μέλος της Ε.Δ. Μένη Αμαλία θεωρεί την απόκλιση μη ουσιώδη, καθώς  ο αριθμός των 
καναλιών έχει να κάνει με την απόκλιση ακρίβειας εντοπισμού του μηχανήματος που το φέρει 
και τη διόρθωση αυτής, η οποία σύμφωνα με το υποβληθέν τεχνικό φυλλάδιο είναι <2,5CEP  
δηλ. <0,1m/s. 
Γ) Επίσης σχετικά με την τάση λειτουργίας του Μοντέλου FMB 120, αναφέρεται  ότι είναι 10V 
έως 30V ενώ στη διακήρυξη ζητείται τάση λειτουργίας 8V έως 32V. Συνεπώς δεν καλύπτει 
την τεχνική προδιαγραφή της διακήρυξης. 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω: 
Η Ε.Δ. εισηγείται κατά πλειοψηφία την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας «ΧΡ 
ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1.595.680,00€, για τους 
αναφερόμενους ανωτέρω λόγους και προτείνει ως νέο προσωρινό μειοδότη  την εταιρεία 
«ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με χαμηλότερη τιμή 1.874.924,00€ (πλέον ΦΠΑ).» 

12. Το 3ο Πρακτικό, σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της διακήρυξης, κοινοποιήθηκε από την Ε.Δ., 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ στην Αναθέτουσα Αρχή προς 
έγκριση. 

 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω: 

Η Υπηρεσία διαβιβάζει στην Οικονομική Επιτροπή και εισηγείται: 
1. Την έγκριση του 3ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού άνω των ορίων διαγωνισμού παροχής 

υπηρεσιών: «Εκτέλεση εργασιών αποχιονισμού περιόδου 2021-2023 σε  τμήματα του 
δικτύου της Περιφέρειας Αττικής, στις παράπλευρες οδούς του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ 
(S.R.) εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και σε συμβάλλουσες οδούς 
αυτών»,   προϋπολογισμού 1.994.600,00 € (πλέον ΦΠΑ) με α/α ΕΣΗΔΗΣ 135327, 

2. Την ανάδειξη της εταιρείας «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ως προσωρινού 
μειοδότη του διαγωνισμού, αφού η εν λόγω εταιρεία προσέφερε την αμέσως επόμενη 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ποσού 1.874.924,00€ (πλέον ΦΠΑ) που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό έκπτωσης 6%. 

3. Τη χορήγηση εξουσιοδότησης στον Αναπλ. Δ/ντή της Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών 
Υποδομών (Δ.Δ.Μ.Υ.) για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού 

 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

1. Την έγκριση του 3ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού άνω των ορίων διαγωνισμού παροχής 
υπηρεσιών: «Εκτέλεση εργασιών αποχιονισμού περιόδου 2021-2023 σε  τμήματα του 
δικτύου της Περιφέρειας Αττικής, στις παράπλευρες οδούς του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ 
(S.R.) εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και σε συμβάλλουσες οδούς 
αυτών»,   προϋπολογισμού 1.994.600,00 € (πλέον ΦΠΑ) με α/α ΕΣΗΔΗΣ 135327, 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=14057&tradingPartnerId=26391&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=335270770&oapc=7&oas=8eb-0bndalOQF4wVm0IARg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=14057&tradingPartnerId=26391&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=335270770&oapc=7&oas=8eb-0bndalOQF4wVm0IARg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=16042&tradingPartnerId=27404&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=335270770&oapc=7&oas=Ro96K1DQWkm8rVpxfh8c8g..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=16042&tradingPartnerId=27404&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=335270770&oapc=7&oas=Ro96K1DQWkm8rVpxfh8c8g..
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2. Την ανάδειξη της εταιρείας «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ως προσωρινού 
μειοδότη του διαγωνισμού, αφού η εν λόγω εταιρεία προσέφερε την αμέσως επόμενη 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ποσού 1.874.924,00€ (πλέον ΦΠΑ) που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό έκπτωσης 6%. 

3. Τη χορήγηση εξουσιοδότησης στον Αναπλ. Δ/ντή της Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών 
Υποδομών (Δ.Δ.Μ.Υ.) για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού 

 
 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραμάνος Χρήστος καθώς και το 

αναπληρωματικό μέλος της ΟΕ κ Αγγέλης Σπυρίδων καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση με 
την παρατήρηση: «ΚΑΤΑ, διότι δεν είναι νόμιμος ο αποκλεισμός του πρώτου μειοδότη και αυτό 
θα επιφέρει ζημία για το Δημόσιο 275.000 €». 

➢ Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατριβάνος Γεώργιος και 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση.  

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την 
ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: «Έχουμε καταγγείλει την μεθοδική προσπάθεια της 
Διοίκησης, Κεντρικής & Περιφερειακής, να περάσει η ευθύνη της πολιτικής προστασίας σε 
ιδιώτες, μέσω της απαξίωσης των δημόσιων υπηρεσιών συνδυασμένη φυσικά με την 
κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος. Είναι διαφορετικό πράγμα η συνδρομή τους στην 
αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων, κι άλλο η απαξίωση των κρατικών υπηρεσιών. Η 
Περιφέρεια Αττικής ασκεί ένα μέρος των αρμοδιοτήτων της Πολιτικής Προστασίας και δαπανά 
τεράστια ποσά για να χρηματοδοτήσει εργολήπτες (εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα) για να 
τεθούν στην διάθεση της για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, Δεν μπορούμε να δεχτούμε 
την ανάθεση της ευθύνης στους ιδιώτες, ακόμα και με ρήτρες. Παλεύουμε για μια οργανωμένη 
και πλήρως εξοπλισμένη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό, όσο και 
σε μηχανολογικό. Η Διοίκηση όμως της Περιφέρειας βρίσκεται σε εκ διαμέτρου αντίθετη 
κατεύθυνση.». 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμοπούλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  
Καραμάνος Χρήστος  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγέλης Σπυρίδων  
Κατριβάνος Γεώργιος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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