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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. 2229/2021 
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 54ο  

Έγκριση 1) μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών με αναπλήρωση του 
χρονικού διαστήματος κατά το οποίο δεν ήταν δυνατή η υποβολή προσφορών, λόγω 
πιστοποιημένης τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & 
Υπηρεσίες του ΟΠΣ, καθώς και της ημερομηνίας και ώρας της αποσφράγισης των προσφορών του 
συνοπτικού  διαγωνισμού με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες: 138588  για την παροχή 
υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία αποψίλωσης λόγω κινδύνου πυρκαγιάς και συντήρηση πρασίνου 
στον Φαληρικό Όρμο» προϋπολογισμού   59.200,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), 2) της δημοσίευσης 
της τροποποιημένης Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ , 3) του τροποποιημένου σχεδίου Περίληψης 
Διακήρυξης για δημοσίευση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Μελάς Σταύρος  

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  

• Κουρή Μαρία  

• Καραμάνος Χρήστος 
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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. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ 
Καλογερόπουλο (Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής) ο οποίος 
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη : 
1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α’/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 

τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 44403 του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ. 2494.Β/04-
11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής», την υπ’αρ.109290/39629/2016 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
(ΦΕΚ 4251/Β/29-12-2016) «Έγκριση της υπ’αρ.438/2016 Απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και την υπ’αρ.37419/13479/2018 Απόφαση του Γ.Γ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-2018) «Έγκριση της υπ’ αρ. 121/2018 
Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την οποία 
τροποποιείται-επικαιροποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής».  

3. Tα άρθρα 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α’/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της 
Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013. 

4. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε 
θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων 
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 
42), αρμοδιότητας των Περιφερειών». 

5. Την εγκύκλιο 6-2013/Υπ.Εσ._Αρ. Πρωτ. 1500-17.4.2013 «Οδηγίες για την εφαρμογή των 
διατάξεων του π.δ/τος 7/2013 σε θέματα έργων του ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του 
ν.3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών». 

6. Την υπ’ αριθμ. 499022/2-9-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Αττικής κ. Πέππα Νικόλαο (ΦΕΚ 
688/ΥΟΔΔ/3-9-2019). 

7. Το Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

8. Την συνταχθείσα μελέτη για την παροχή Υπηρεσιών: «Υπηρεσία αποψίλωσης λόγω κινδύνου 
πυρκαγιάς και συντήρηση πρασίνου στον Φαληρικό Όρμο» προϋπολογισμού   59.200,00 € 
(πλέον Φ.Π.Α. 24%) όπως συντάχθηκε από τη Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Αττικής, η οποία αποτελείται από  τη Διακήρυξη με τα παραρτήματά της και τα τεύχη 
δημοπράτησης. 

9. Την  υπ΄ αριθμ. πρωτ. 675444/10-8-2021 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης πίστωσης από τον ΚΑΕ 
04.072.97790414801με δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ύψους 74.400,00€ για τα 
έτη 2021 έως  και 2022. 

10. Το Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ Α'309/31.12.2003), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: «Άρθρο 1. 
Υπόχρεοι σε Δήλωση». 

11. Το με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/122/οικ.14540/23-7-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 
(ΑΔΑ: 6ΟΞΚ46ΜΤΛ6-Ι2Δ) με θέμα «Ν. 4674/2020 «Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» -Ενημέρωση υπαλλήλων για υποχρέωση υποβολής ΔΠΚ και 
ΔΟΣ.», Μέρος Γ. 

12. Την υπ΄αριθμ.  1887/2021 Απόφαση Ο.Ε. για την έγκριση  1) του σχεδίου Διακήρυξης, των 
τευχών δημοπράτησης και των όρων του συνοπτικού  διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας 
με τίτλο «Υπηρεσία αποψίλωσης λόγω κινδύνου πυρκαγιάς και συντήρηση πρασίνου στον 
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Φαληρικό Όρμο» προϋπολογισμού   59.200,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), 2) της δημοσίευσης της 
Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ , 3) του σχεδίου Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στην 
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, 4) της σύστασης  Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και 
Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων. 

13. Την Διακήρυξη με ΑΔΑΜ 21PROC009213998 2021-09-16 για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο 
«Υπηρεσία αποψίλωσης λόγω κινδύνου πυρκαγιάς και συντήρηση πρασίνου στον Φαληρικό 
Όρμο». 

14. Το γεγονός ότι ο διαγωνισμός με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 138588 για την υπηρεσία του θέματος είχε 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 28/9/2021 και ώρα 14.00 και ημερομηνία 
αποσφράγισης προσφορών την 5/10/2021 και ώρα 10.00 π.μ. 

15. Το υπ΄αριθμ. 34123/28-9-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης 
του ΕΣΗΔΗΣ. 

16. Το άρθρο 37 παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 
17. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 64233 (ΦΕΚ 2453/Β΄/09.06.2021). 
 
 
Και επειδή : 
Με την υπ΄αριθμ.  1887/2021 Απόφαση Ο.Ε. αποφασίστηκε η  έγκριση  1) του σχεδίου 
Διακήρυξης, των τευχών δημοπράτησης και των όρων του συνοπτικού  διαγωνισμού για την 
παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία αποψίλωσης λόγω κινδύνου πυρκαγιάς και συντήρηση 
πρασίνου στον Φαληρικό Όρμο» προϋπολογισμού   59.200,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), 2) της 
δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, 3) του σχεδίου Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση 
στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, 4) της σύστασης  Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 
και Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων. 
Η Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία αποψίλωσης λόγω κινδύνου 
πυρκαγιάς και συντήρηση πρασίνου στον Φαληρικό Όρμο» δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ  με ΑΔΑΜ  
21PROC009213998 2021-09-16. 
 Ο διαγωνισμός με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες: 138588 για την υπηρεσία του θέματος 
είχε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 28/9/2021 και ώρα 14.00 και ημερομηνία 
αποσφράγισης προσφορών την 5/10/2021 και ώρα 10.00 π.μ. 
Με  το υπ΄αριθμ. 34123/28-9-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης 
του ΕΣΗΔΗΣ πιστοποιήθηκε η τεχνική αδυναμία λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ 
Προμήθειες και Υπηρεσίες του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) ΕΣΗΔΗΣ από 
την Τρίτη 28.09.2021 και ώρα 12.58 έως ώρα 14.02 της ίδιας ημέρας. 
Στο ανωτέρω έγγραφο αναφέρεται ότι: 
«Εξαιτίας της τεχνικής αυτής αδυναμίας λειτουργίας στο εν λόγω χρονικό διάστημα δεν ήταν 
δυνατή η διεξαγωγή των ηλεκτρονικών διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών 
και Υπηρεσιών των Αναθετουσών Αρχών και Αναθετόντων Φορέων. 
Για το λόγο αυτό, οι Αναθέτουσες Αρχές και οι Αναθέτοντες Φορείς της χώρας, λαμβάνοντας 
υπόψη την παρούσα πιστοποίηση, την προαναφερόμενη διάταξη του σχετικού νόμου και την Κοινή 
Υπουργική Απόφαση 64233 (ΦΕΚ 2453/Β΄/09.06.2021), θα πρέπει, με αιτιολογημένη απόφασή 
τους, να ρυθμίσουν τα της συνέχειας των διαγωνισμών στους οποίους κατά το χρονικό διάστημα 
της δυσλειτουργίας του Συστήματος είχε καθορισθεί καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής 
προσφορών, προθεσμία για την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, υποβολή ενστάσεων ή 
προδικαστικών προσφυγών, υποβολή διευκρινίσεων, διενέργεια αποσφραγίσεων προσφορών 
κλπ.». 
Σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 4 του Ν. 4412/2016: «Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας 
λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας, η αναθέτουσα αρχή 
λαμβάνει άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέτρα κυρίως για την τήρηση του ελάχιστου διαστήματος για 
την υποβολή των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, όπως ιδίως η μετάθεση της 
καταληκτικής ημερομηνίας και η  δημοσίευσή της. Η ανωτέρω αδυναμία πιστοποιείται, για τις 
δημόσιες  συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, από τη Διεύθυνση Διαχείρισης, 
Ανάπτυξης και Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ της Γενικής Διεύθυνσης  Υποδομών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών Δημόσιας Διοίκησης της Γενικής  Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου  Ψηφιακής Διακυβέρνησης και, στη συνέχεια, με 
αιτιολογημένη απόφασή της, η  αναθέτουσα αρχή καθορίζει τον τρόπο συνέχισης και διεξαγωγής 
της  διαδικασίας.  
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Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 64233 (ΦΕΚ 2453/Β΄/09.06.2021) άρθρο 4 παρ. 2: 
«Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Υποσυστήματος, η αναθέτουσα αρχή/ο 
αναθέτων φορέας λαμβάνει άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέτρα κυρίως για την τήρηση του ελάχιστου 
διαστήματος για την υποβολή των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, όπως ιδίως η 
μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και η δημοσίευσή της. Η ανωτέρω αδυναμία πιστοποιείται, 
από τον Διαχειριστή του Υποσυστήματος. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, λαμβάνοντας 
υπόψη την πιστοποίηση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Υποσυστήματος, σύμφωνα με το 
προηγούμενο εδάφιο, ρυθμίζουν, με αιτιολογημένη απόφαση τους, τα της συνέχειας των 
διαδικασιών που επηρεάστηκαν κατά το χρονικό διάστημα της δυσλειτουργίας του 
Υποσυστήματος, είτε με κατάλληλες ενέργειες από εξουσιοδοτημένο χρήστη της αναθέτουσας 
αρχής/του αναθέτοντα φορέα, είτε όταν αυτό δεν είναι εφικτό, από τον Διαχειριστή του 
Υποσυστήματος, κατόπιν σχετικού αιτήματος της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντα φορέα, που 
υποβάλλεται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο». 
Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 34123/28-9-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης & 
Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ: «η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας σε διαγωνισμούς 
που έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, πραγματοποιείται 
από τη Διεύθυνσή μας σε συνέχεια σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος της Αναθέτουσας Αρχής ή του 
Αναθέτοντα Φορέα μέσω της πολυκαναλικής παροχής υπηρεσιών υποστήριξης (βλ. επιλογή μενού 
«Βοήθεια & Υποστήριξη» στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» - www.eprocurement.gov.gr) με 
συνημμένη την σχετική Απόφαση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας του 
διαγωνισμού.», 
Σύμφωνα με το άρθρο 2.1.3 της Διακήρυξης με ΑΔΑΜ 21PROC009213998 2021-09-16 για την 
υπηρεσία του θέματος: «Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ 
αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές 
αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται 
στο ΚΗΜΔΗΣ». 
 
 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ T Ε 
 
Την έγκριση  
1) της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών με αναπλήρωση του 
χρονικού διαστήματος  της  μίας (1) ώρας και τεσσάρων (4)  λεπτών  κατά το οποίο δεν ήταν 
δυνατή η υποβολή προσφορών, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 34123/28-9-2021 έγγραφο της Δ/νσης 
Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ λόγω πιστοποιημένης τεχνικής αδυναμίας 
λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες του ΟΠΣ, καθώς και της 
ημερομηνίας και ώρας της αποσφράγισης των προσφορών του συνοπτικού  διαγωνισμού για την 
παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία αποψίλωσης λόγω κινδύνου πυρκαγιάς και 
συντήρηση πρασίνου στον Φαληρικό Όρμο» προϋπολογισμού   59.200,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 
24%), με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες: 138588. 
2) της δημοσίευσης της τροποποιημένης Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, με την προσθήκη της νέας 
καταληκτικής  ημερομηνίας υποβολής προσφορών και του χρονικού διαστήματος της  μίας (1) 
ώρας και τεσσάρων (4)  λεπτών  για την υποβολή των προσφορών, καθώς και της νέας 
ημερομηνίας και ώρας της αποσφράγισης των προσφορών. 
3) του τροποποιημένου σχεδίου Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στην ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας Αττικής. 
4) Την εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής  να υποβάλει σχετικό 
αίτημα προς την Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ. για την 
μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας του διαγωνισμού με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες 
και Υπηρεσίες: 138588. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αριθμ.  1887/2021 Απόφαση Ο.Ε.. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
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Την έγκριση: 1) της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών με 
αναπλήρωση του χρονικού διαστήματος  της  μίας (1) ώρας και τεσσάρων (4)  λεπτών  κατά το 
οποίο δεν ήταν δυνατή η υποβολή προσφορών, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 34123/28-9-2021 
έγγραφο της Δ/νσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ λόγω πιστοποιημένης 
τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες του ΟΠΣ, 
καθώς και της ημερομηνίας και ώρας της αποσφράγισης των προσφορών του συνοπτικού  
διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία αποψίλωσης λόγω κινδύνου 
πυρκαγιάς και συντήρηση πρασίνου στον Φαληρικό Όρμο» προϋπολογισμού   59.200,00 € 
(πλέον Φ.Π.Α. 24%), με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες: 138588. 
2) της δημοσίευσης της τροποποιημένης Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, με την προσθήκη της νέας 
καταληκτικής  ημερομηνίας υποβολής προσφορών και του χρονικού διαστήματος της  μίας (1) 
ώρας και τεσσάρων (4)  λεπτών  για την υποβολή των προσφορών, καθώς και της νέας 
ημερομηνίας και ώρας της αποσφράγισης των προσφορών. 
3) του τροποποιημένου σχεδίου Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στην ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας Αττικής. 
4) Την εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής  να υποβάλει σχετικό 
αίτημα προς την Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ. για την 
μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας του διαγωνισμού με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες 
και Υπηρεσίες: 138588. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αριθμ.  1887/2021 Απόφαση Ο.Ε.. 
 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει με την 

παρατήρηση: «Διαφωνούμε με τον τρόπο που γίνεται η αποψίλωση και συντήρηση πρασίνου 
στο Φαληρικό Όρμο, δηλαδή μέσω εργολάβων. Πρέπει να γίνεται από υπηρεσίες της 
Περιφέρειας στελεχωμένες με μόνιμο προσωπικό, επιστημονικό, εργάτες και με την αγορά του 
απαραίτητου εξοπλισμού. Άλλωστε, η μέχρι σήμερα εμπειρία των αναθέσεων σε ιδιώτες έχει 
δείξει, ότι δεν γίνεται ολοκληρωμένα, γιατί ο ιδιώτης δουλεύει με κριτήριο το κέρδος, που το 
εξασφαλίζει περικόπτοντας εργατικό δυναμικό και μέσα».  
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Μελάς Σταύρος  
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
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