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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 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 66η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2950/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 28-12-2021, 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: 1106014/23-12-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 23-12-2021. 
 

Θέμα 16ο  
Λήψη απόφασης για  την  εκπρόθεσμη υποβολή αιτιολόγησης ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς  
για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ, 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΦΟΥ ΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 4.032.258,06 € (πλέον ΦΠΑ 24%). 
 
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  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Καραμάνος Χρήστος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία  

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Χρονοπούλου Νίκη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
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, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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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 
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». 

4. 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).» 

5. Το Ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα».  

6. Το Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

7. Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού. 

8. Το Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».  
9. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 
10. Το Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» .  
11. Το Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».  

12. Την υπ’ αριθμ. 300/2020 (ΑΔΑ: 9ΝΟΡ7Λ7-ΛΥΠ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων για το 
οικονομικό έτος 2021. 

13. Την υπ’ αριθμ. 301/2020 (ΑΔΑ: 6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής για 
το οικονομικό έτος 2021 . 

14. Την υπ’ αριθμ. 107/2021 (ΑΔΑ: 6Υ0Ψ7Λ7-ΕΚ7) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση του Προγράμματος 
Εκτελεστέων Έργων για το οικονομικό έτος 2021. 

15. Την  υπ΄ αριθμ. πρωτ. 590120/14-7-2021 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών 
της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης πίστωσης από 
τον ΚΑΕ 01.072.97790118501 με δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ύψους 
5.000.000,00 € για τα έτη 2021 έως  και 2023, για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ, ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΛΟΦΟΥ ΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ». 

16. Την υπ΄ αριθμ. υπ΄αρ. πρωτ. 643212/29-7-2021 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η  μελέτη του έργου 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ, 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΦΟΥ ΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ». 
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17. Την υπ’ αριθμ. 2080/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ, 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΦΟΥ ΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ». 

18. Την  διακήρυξη που δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ  σύμφωνα με το άρθρο 38 του 
Ν4412/2016.  

19. Το γεγονός ότι η  Δημοπρασία διεξήχθη μέσω ΕΣΗΔΗΣ με ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 23-9-2021 και  με ημερομηνία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών την  29-9-2021.  

20. Το από 29/9/2021 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που διαβιβάστηκε στην 
Αναθέτουσα μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις 30/9/2021, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 4.1 γ. ιι της 
οικείας Διακήρυξης, και την παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 

21. Την υπ’ αριθμ. 2236/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
με την οποία εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

22. Το από 16/11/2021 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που διαβιβάστηκε στην 
Αναθέτουσα μέσω ΕΣΗΔΗΣ. 

23. Την υπ΄αριθμ. 2628/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
24. Το υπ΄αριθμ. 1017185/29-11-2021  έγγραφο ΔΤΕΠΑ 
 
Και επειδή: 

• Κατόπιν της υποβολής του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ, 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΦΟΥ ΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ», η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής με την υπ’ αριθμ. 2628/2021 
Απόφασή της, ζήτησε από τους οικονομικούς φορείς με σειρά κατάταξης 1-2 στον 
Κατάλογο συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας για τον διαγωνισμό του έργου του 
θέματος, να υποβάλουν αιτιολογήσεις σχετικά με το προσφερόμενο από αυτούς ποσοστό 
έκπτωσης. Με την ίδια  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε Ομάδα 
Εργασίας για την αξιολόγηση των αιτιολογήσεων που θα υπέβαλαν οι καλούμενοι 
οικονομικοί φορείς με σειρά κατάταξης 1-2. 

• Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 2628/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με το 
υπ΄αριθμ. 1017185/29-11-2021  έγγραφο ΔΤΕΠΑ, εκλήθησαν οι οικονομικοί φορείς με 
σειρά κατάταξης 1-2 στον Κατάλογο συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας να εξηγήσουν 
την τιμή που προτείνουν στην προσφορά τους εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) 
ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων- ήτοι έως 
20/12/2021-  κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 88 του ν. 4412/2016. Οι φορείς που εκλήθησαν να 
αιτιολογήσουν την προσφορά τους ήταν οι: 

 
1) Κ/ΞΙΑ BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚ/ΚΗ ΕΠΕ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ 
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  
2) LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A. 
 
 

• Ο οικονομικός φορέας «LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.» υπέβαλε την 
αιτιολόγηση της προσφοράς  του μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις 20/12/2021. 
 

• Ο οικονομικός φορέας «Κ/ΞΙΑ BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚ/ΚΗ ΕΠΕ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ»  υπέβαλε την αιτιολόγηση της προσφοράς  του μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ  εκτός της προθεσμίας των 20 ημερών, με μηνύματα στις 21/12/2021 00:00:13, 
21/12/2021 00:01:04,  21/12/2021 00:04:49, 21/12/2021 00:10:21. 

• Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας «Κ/ΞΙΑ BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚ/ΚΗ ΕΠΕ – 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ»  με μήνυμά του μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις 
21/12/2021 ανέφερε: «Σας ενημερώνουμε για το πρόβλημα που υπήρχε στο ΕΣΗΔΗΣ Δ.Ε. 
την 20/12/2021 (Τελευταία ημέρας της προθεσμίας αποστολής της αιτιολόγησής μας. 
Παρόλα αυτά τα έγγραφα απεστάλησαν μέσω μηνύματος, χωρίς να γνωρίζουμε αν έχει 
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προκύψει κάποιο άγνωστο σε εμάς σφάλμα. Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε 
πληροφορία μας ζητηθεί, όσον αφορά την αποστολή των εγγράφων της αιτιολόγησης.». 
 

• Με  το υπ΄αριθμ. Δ11/ 367253/20-12-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διαγωνισμών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Δ11) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα  «Ενημέρωση για 
τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα»  υπήρξε η εξής 
ενημέρωση: 
«Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Δευτέρα 20/12/2021 και από ώρα 10.00 π.μ., 
παρουσιάζονται κατά διαστήματα μεγάλοι χρόνοι απόκρισης των εφαρμογών του ΕΣΗΔΗΣ 
Δημόσια Έργα. 
Για λόγους ίσης μεταχείρισης και άρσης αποκλεισμών και αμφισβητήσεων στο πλαίσιο 
υποβολής προσφορών, προδικαστικών προσφυγών κ.λπ., συνίσταται στις Αναθέτουσες 
Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα ενημέρωση και την (γ) 
σχετική ΚΥΑ, (την με αρ. πρωτ. 166278/2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2813 Β’/30-06-2021)) με 
αιτιολογημένη απόφασή τους να ρυθμίσουν τα της συνέχειας των διαγωνισμών που 
επηρεάζονται κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα.». 
 

• Σύμφωνα με το άρθρο 4.1 παρ. (η) της Διακήρυξης του διαγωνισμού του θέματος: 
«Αν οικονομικός φορέας δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής 
εντός της άνω προθεσμίας και δεν υποβάλλει εξηγήσεις, η προσφορά του απορρίπτεται ως 
μη κανονική και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 
Αν οι εξηγήσεις δεν γίνουν αποδεκτές, η προσφορά απορρίπτεται, ωστόσο δεν καταπίπτει η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής.». 
 

• Βάσει των ανωτέρω, για λόγους ίσης μεταχείρισης, καθώς η καθυστέρηση στην 
υποβολή της αιτιολόγηση της προσφοράς του οικονομικού φορέα «Κ/ΞΙΑ BUILD & 
BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚ/ΚΗ ΕΠΕ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ»  
οφείλεται σε δυσλειτουργία   του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα και όχι σε 
υπαιτιότητα του οικονομικού φορέα, 

 
Εισηγούμαστε 
 
1. Να μην απορριφθεί ως μη κανονική η προσφορά του οικονομικού φορέα «Κ/ΞΙΑ 

BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚ/ΚΗ ΕΠΕ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ»  για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ, ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΦΟΥ ΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» και να μην καταπέσει η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής του λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της αιτιολόγησης, διότι η 
εκπρόθεσμη υποβολή οφείλεται σε δυσλειτουργία του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα 
και όχι σε υπαιτιότητα του οικονομικού φορέα. 

2. Την εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, της Ομάδας Εργασίας και της Επιτροπής 
Διαγωνισμού για την συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
 

1. Να μην απορριφθεί ως μη κανονική η προσφορά του οικονομικού φορέα «Κ/ΞΙΑ 
BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚ/ΚΗ ΕΠΕ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ»  για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ, ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΦΟΥ ΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» και να μην καταπέσει η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής του λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της αιτιολόγησης, διότι η 
εκπρόθεσμη υποβολή οφείλεται σε δυσλειτουργία του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα 
και όχι σε υπαιτιότητα του οικονομικού φορέα. 

ΑΔΑ: ΨΖΔΨ7Λ7-95Τ



 

 5 

2. Την εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, της Ομάδας Εργασίας και της Επιτροπής 
Διαγωνισμού για την συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

 
 

➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Χρονοπούλου Νίκη καταψηφίζει 
την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Είναι διαχρονικό το έγκλημα σε βάρος 
των Πάρκων και Αλσών της Αττικής με τεράστιες ευθύνες όλων των Κυβερνήσεων και 
Περιφερειακών Αρχών. Δεν υπάρχει μέριμνα για μαζικές προσλήψεις μόνιμου 
προσωπικού, η προμήθεια κατάλληλων μηχανημάτων για να οργανωθεί πραγματικά η 
Δ/νση Πάρκων και Αλσών. Η ανάταξη, η περιποίηση και η συντήρηση των Πάρκων. 
Επιπλέον στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει το ζήτημα της αιτιολόγησης των 
προσφορών κατά το στάδιο της μειοδοσίας με το οποίο διαφωνούμε απόλυτα». 
 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Καραμάνος Χρήστος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία  
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Χρονοπούλου Νίκη 
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