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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 63η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 3195/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 23-12-2019, 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. 844283 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 18-12-
2019. 
 

Θέμα 29ο  
Έγκριση του «ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ» για την Οριστική κατακύρωση και ανάθεση σύμβασης στον μειοδότη του 
διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΑΚΡΩΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΟΔΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΗΣΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ», με προϋπολογισμό μελέτης 1.800.000,00€ (1.451.612,90€ πλέον 
Φ.Π.Α. 24%) και Κ.Α.Ε. 9881.08.027. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Αδαμοπούλου Γεωργία  

 Καραμάνος Χρήστος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Αγγελόπουλος Γεώργιος 

 Μελάς Σταύρος 

 Καλογήρου Φανή- Χριστίνα 

 Αγγέλης Σπυρίδων 

 Ανδρουλακάκης Νικόλαος 

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

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Γεωργόπουλος Γεώργιος  

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Κουρή Μαρία 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Κατσικάρης Δημήτριος 

 Μεθυμάκη Άννα 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα έξι (6), έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά 
μέλη.  
 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Μαρία Σαλπά. 
 

 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας, ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την υπ’ αρ. 
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πρωτ. 843017/18-12-19 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιά και Νήσων στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 
διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

3. Την με αριθ. 37419/13479/11-5-2018 απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
«Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί 
τροποποίηση – επικαιροποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» 
(ΦΕΚ Β’1661/11-5-2018). 

4. Το Π.Δ. υπ’ αρ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 
λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 (Α’ 42), 
αρμοδιότητας των Περιφερειών». 

5. Το Ν. 3481/2006 «Τροποποιήσεις στη Νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την Ανάθεση και 
εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις». 

6. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και 
άλλες διατάξεις». 

7. Το Ν. 4412/2016 «Ανάθεση και Εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής 
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

8. Την Εγκύκλιο 6/2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 1-1-2011. 

9. Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις. 
10. Την με αριθμ. 346/2018 (9η συνεδρίαση/14-02-2018) (ΑΔΑ: ΩΓΒΓ7Λ7-8ΛΘ) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Αττικής περί συγκρότηση ετησίων επιτροπών 
διεξαγωγής διαγωνισμών, όπως συμπληρώθηκε με τα αρ. πρωτ. 10406/15-05-2018 και αρ. πρωτ. 
383/04-04-2018 έγγραφα του Τ.Ε.Ε. και της Π.Ε.Δ.Α., με τα οποία ορίστηκαν αντίστοιχα οι 
εκπρόσωποί τους στις Ετήσιες Επιτροπές Διεξαγωγής Διαγωνισμών για το έτος 2018. 

11. Την με αρ. 3082/2018 (ΑΔΑ: ΩΦΤΜ7Λ7-7ΞΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου και αποφασίστηκε η 
δημοπράτησή του. 

12. Το από 19-12-2018 «ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι» της Επιτροπής Διαγωνισμού, σχετικά με το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού που διεξήχθη ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και έλαβε αριθμό 
συστήματος 78501, σύμφωνα με το οποίο, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των οικονομικών 
φορέων που υπέβαλαν προσφορά και συμμετείχαν στο διαγωνισμό, η επιτροπή εισηγήθηκε την 
ανάθεση του έργου στην εταιρεία «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.», η οποία αποτελούσε τον πρώτο 
μειοδότη με χαμηλότερη τιμή, προσφέροντας μέση έκπτωση τριάντα εννέα και πενήντα πέντε τοις 
εκατό (39,55 %) 

13. Την με αρ. 30/2019 (Συνεδρίαση 1η/11-01-2019) (ΑΔΑ: 61ΝΧ7Λ7-Θ6Ξ) Απόφαση της Ο.Ε. 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

14.  Την με αρ. πρωτ. 46578/14-02-2019 πρόσκληση της Αναθέτουσας – που κοινοποιήθηκε μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στις 22-02-2019 – προς την προσωρινή μειοδότρια 
«ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» για την προσκόμιση των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 
23.2- 23.10 της οικείας διακήρυξης. 

15. Τις από 08-03-2019 εμπρόθεσμη ηλεκτρονικές υποβολή δικαιολογητικών της μειοδότριας εταιρείας 
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 

16. Την από 08-03-2019 (αρ. πρωτ.71251/08-03-2019) εμπρόθεσμη κατάθεση και σε έντυπη μορφή 
των παραπάνω δικαιολογητικών της μειοδότριας εταιρείας. 

17. Την από 15-03-2019 πρόσκληση της προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού προς τα μέλη περί 
σύγκλιση της επιτροπής διαγωνισμού, η οποία διαβιβάστηκε στα μέλη της επιτροπής με το αρ. 
πρωτ.71251/20-03-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Ε. της Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων. 

18.  Το από 27.03.2019 Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο υπεβλήθηκε και ηλεκτρονικά 
μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση και, σύμφωνα με 
το οποίο, μετά τον έλεγχο του συνόλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, διαπιστώθηκε ότι η 
μειοδότρια εταιρεία «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 21, 22 και 23 της 
διακήρυξης και ως εκ τούτου η Επιτροπή Διαγωνισμού τα έκανε στο σύνολό τους αποδεκτά.  
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19.  Με την αρ.1019/2019 (Συν.22η/16-04-2019) (ΑΔΑ:ΩΤP57L7-YAΓ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΑΚΡΩΝΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΗΣΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ», κατακυρώθηκε στον πρώτο μειοδότη 
«ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.». 

20.  Με το αρ. πρωτ.389982/17-07-2019 έγγραφό της η αναθέτουσα αρχή απέστειλε σχετικό φάκελο στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο.  

21.  Με το αρ. πρωτ. 563560/24-09-2019 έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής προς τους συμμετέχοντες 
στο διαγωνισμό, ζητήθηκε η παράταση της ισχύς των οικονομικών προσφορών και των εγγυητικών 
επιστολών συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά έξι (6) μήνες.  

22.  Σύμφωνα με την αρ.879/2049 Πράξη του ΕΛΣ δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου 
σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΑΚΡΩΝΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΗΣΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ», μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της 
εργοληπτικής επιχείρησης με επωνυμία «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» 

23.  Με την αρ. πρωτ.667198/24-10-2019 πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής κλήθηκε ο μειοδότης 
«ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» να υποβάλλει επικαιροποιημένα δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-23.10 
της διακήρυξης. 

24.  Με την από 01/11/2019 επιστολή της «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ γνωρίζει στην Αναθέτουσα Αρχή δεν επιθυμεί τη συνέχιση της 
διαδικασίας καθώς τόσο η οικονομική προσφορά όσο και η εγγυητική επιστολή δεν είναι πλέον σε 
ισχύ.  

25.  Με το αρ. πρωτ.720439/121-11-2019 η αναθέτουσα Αρχή προσκάλεσε τον δεύτερο κατά σειρά 
μειοδότη, με την επωνυμία «ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 
για την υποβολή των δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη εντός προθεσμίας (20) ημερών. 

26.  Η εταιρεία «ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπέβαλε στην 
αναθέτουσα αρχή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, εμπρόθεσμα στις 29-11-2019, 
τα δικαιολογητικά που της ζητήθηκαν με το ανωτέρω έγγραφο, και σε έντυπη μορφή σε 
σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακών Ενοτήτων 
Πειραιώς και Νήσων και έλαβε το αρ. πρωτ. 785149/02-12-2019.  

27.  Με το αρ. πρωτ.798441/05-12-2019 διαβιβάστηκε στα μέλη της επιτροπής η από 3-12-2019 
πρόσκληση της πρροέδρου του διαγωνισμού περί σύγκλισης της επιτροπής διαγωνισμού για τον 
έλεγχο δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη.  

28.  Επιπροσθέτως η εταιρεία «ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με 
την από 25-09-2019 υπεύθυνη δήλωση (υποβολή μέσω λειτουργικότητας «επικοινωνία» ΕΣΗΔΗΣ) 
ανανέωσε την ισχύ της οικονομικής της προσφοράς και με το από 30-9-2019 έγγραφό της 
(υποβολή ηλεκτρονικά στις 30-9-2019 μέσω λειτουργικότητας «επικοινωνία» ΕΣΗΔΗΣ και σε 
έντυπη μορφή αρ. πρωτ. 586359/01-10-2019) προσκόμισε και την παράταση της εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής στον εν λόγω διαγωνισμό έως 13-04-2020. 

29.  Με το 10-12-2019 έγγραφο της επιτροπής διαγωνισμού το οποίο διαβιβάστηκε στον οικονομικό 
φορέα «ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μέσω της λειτουργίας 
της «επικοινωνίας» της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ζητήθηκε εντός προθεσμίας πέντε 
(5) ημερών συμπλήρωση των δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη. 

30.  Η «ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπέβαλε στην 
αναθέτουσα αρχή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, εμπρόθεσμα στις 12-12-2019, 
τα δικαιολογητικά που της ζητήθηκαν με το ανωτέρω έγγραφο, και σε έντυπη μορφή σε 
σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακών Ενοτήτων 
Πειραιώς και Νήσων και έλαβε το αρ. πρωτ.827596/13-12-2019.  

 
 

Ε Π Ε Ι Δ Η 
1. Σύμφωνα με το Πρακτικό ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού και εισήγησης για ανάθεση, τα δικαιολογητικά 

οριστικής κατακύρωσης της μειοδότριας εταιρείας «ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» πληρούν τις απαιτήσεις των άρθρου 21, 22 και 23 της διακήρυξης του 
παρόντος διαγωνισμού, είναι δηλαδή σύμφωνα με τα άρθρα 23.2 έως 23.10 και 4.2 της διακήρυξης 
και η υπόψη σύμβαση δύναται να ανατεθεί στη μειοδότρια εταιρεία.  

      2.  Η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα «ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ  
           ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι σε ισχύ. 
      3.  Η εγγυτικής επιστολή συμμετοχής στον εν λόγω διαγωνισμού του οικονομικού φορέα  

                 «ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι σε ισχύ. 
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Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 
 
1. Την έγκριση του από 09-12-2019 «Πρακτικού ΙIΙ», το οποίο ολοκληρώθηκε στις 17-12-2019 και την 

ανάθεση της σύμβασης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΑΚΡΩΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ 
ΟΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΗΣΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ», με προϋπολογισμό μελέτης 1.800.000,00€ 
(1.451.612,90€ πλέον Φ.Π.Α. 24%) και Κ.Α.Ε. 9881.08.027 στον οικονομικό φορέα «ALPHADELTA 
CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση 
έκπτωση τριάντα έξι και μηδέν τρία τοις εκατό (36,03%) δίνοντας την δεύτερη χαμηλότερη τιμή κατά 
σειρά μειοδοσίας και καλύπτοντας παράλληλα όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, 
σύμφωνα με το άρθρο 14 της διακήρυξης και το άρθρο 95 του Ν. 4412/2016.  

2. Την εξουσιοδότηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, να ολοκληρώσει τη διαδικασία του διαγωνισμού μέχρι την 
υπογραφή του συμφωνητικού. 

 
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής (Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής) θα κοινοποιηθεί 
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στους διαγωνιζόμενους πλην της μειοδότριας 
εταιρείας. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 
της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, προδικαστική προσφυγή κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.3 της οικείας Διακήρυξης. 
 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή  
ομόφωνα αποφασίζει 

 
1. Την έγκριση του από 09-12-2019 «Πρακτικού ΙIΙ», το οποίο ολοκληρώθηκε στις 17-12-2019 και την 

ανάθεση της σύμβασης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΑΚΡΩΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ 
ΟΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΗΣΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ», με προϋπολογισμό μελέτης 1.800.000,00€ 
(1.451.612,90€ πλέον Φ.Π.Α. 24%) και Κ.Α.Ε. 9881.08.027 στον οικονομικό φορέα «ALPHADELTA 
CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση 
έκπτωση τριάντα έξι και μηδέν τρία τοις εκατό (36,03%) δίνοντας την δεύτερη χαμηλότερη τιμή κατά 
σειρά μειοδοσίας και καλύπτοντας παράλληλα όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, 
σύμφωνα με το άρθρο 14 της διακήρυξης και το άρθρο 95 του Ν. 4412/2016.  

2. Την εξουσιοδότηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, να ολοκληρώσει τη διαδικασία του διαγωνισμού μέχρι την 
υπογραφή του συμφωνητικού. 

 
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής (Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής) θα κοινοποιηθεί 
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στους διαγωνιζόμενους πλην της μειοδότριας 
εταιρείας. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 
της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, προδικαστική προσφυγή κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.3 της οικείας Διακήρυξης. 

 
 

 

 Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 Νικόλαος Πέππας 

Τα Μέλη  
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Αδαμοπούλου Γεωργία  
Καραμάνος Χρήστος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Μελάς Σταύρος 
Καλογήρου Φανή- Χριστίνα 
Αγγέλης Σπυρίδων 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Χρονοπούλου Νίκη 
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