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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 55η 

Απόφαση υπ’ αριθ.  2440/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 25-10-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη,  ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ: 1044480/20-10-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της στις 20-10-2022. 
  

Θέμα 65ο  
Διαπίστωση μη επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων που έλαβε ο οικονομικός φορέας «Α.Γ.Τ. 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.» για να αποδείξει την 
αξιοπιστία του και αποκλεισμός του από τη συνέχιση της διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου 
κατασκευής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ», προϋπολογισμού: 1.612.903,23 € (πλέον  Φ.Π.Α.) -  Α/Α Συστήματος Ε.ΣΗ.Δ.Η.Σ.:188266. 
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Κουρή Μαρία 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Βερελή Βασιλική  

• Λογοθέτη Αικατερίνη  

• Κατσικάρης Δημήτριος  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος  

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Βάρσου Μαργαρίτα  

• Μελάς Σταύρος 
Απόντες από την συνεδρίαση:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 
 
 

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 συνεδρίαση συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα Δεληγιώργη, η οποία 
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 

 

Έχοντας υπόψη:  
1. Tο 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.7/2013 (ΦΕΚ 26Α’ /31-01-2013) «’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», καθώς και την Ερμηνευτική  Εγκύκλιο 6 με 
αρ.πρωτ.13400/17-4-2013 της Γ.Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπ. Εσωτερικών. 

3. Την υπ΄αριθμ.37419/13479/08-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αρ.121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
της Περιφέρειας Αττικής (Φ.Ε.Κ. 1661/Β/11-05-2018). 

4. Το Ν.4735/2020 «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων 
στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της 
Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, 
ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/Α’/12-10-2020). 

5. Την υπ’αρ.499022/2-9-19 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και 
Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων και την υπ’ 
αρ.23612/11-1-2022  Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού Προέδρου Οικονομικής 
Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία της περιόδου 2019-2023 (ΦΕΚ 9/Τεύχος ΥΟΔΔ/12-1-2022). 

6. Το Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…». 

7. Την υπ΄αρ.42/30-5-2017 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 20 – ΑΔΑ: ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5) με θέμα: «Λόγοι αποκλεισμού από τη 
συμμετοχή στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων». 

8. Την υπ΄αρ.49341/19-5-20 Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί συγκρότησης και 
ορισμού μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων 
οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους (ΥΟΔΔ/385/2020). 

9. Το Ν.4412/2016 Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (Α’ 147), και ειδικότερα το άρθρο 73 του νόμου. 

10. Την υπ΄αρ.727/5-4-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α., με την οποία εγκρίθηκαν: 1) η 
Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ 
ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΝΟΤΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ», Π/Υ 1.612.903,23 € (πλέον  Φ.Π.Α.), 
2) η δημοσίευση της εν λόγω διακήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., 3) η αποστολή περίληψης της 
διακήρυξης για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας, και 4) ο 
ορισμός της Επιτροπής για τη διενέργεια του Διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 221 του 
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του Ν.4782/2021. 

11. Τη Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου, η οποία δημοσιεύτηκε 

στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. στις 08-04-2022 και έλαβε αριθμό 22PROC0103611483. 
12. Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, που ορίστηκε στις 06/05/2022, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 15:00, σύμφωνα με το άρθρο 18 της Διακήρυξης, και την ημερομηνία 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στις 12/05/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., 
σύμφωνα με το ίδιο άρθρο της Διακήρυξης. 
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13. Την από 12/05/2022 Αναφορά της Επιτροπής Διαγωνισμού, με την οποία κοινοποιήθηκε στη 
Διεύθυνση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας ο Πίνακας Συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας 
στην ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου (αρ.πρωτ.415625/12-5-
2022/ΔΕΑΠ/ΠΑ). 

14. Την από 23/05/2022 Αναφορά της Επιτροπής Διαγωνισμού, με την οποία διαβιβάστηκαν στη 
Διεύθυνση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας τα υποβληθέντα δικαιολογητικά του οικονομικού 
φορέα «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.», που 
αφορούν στα επανορθωτικά μέτρα αυτοκάθαρσής του για την λήψη απόφασης της Αναθέτουσας 
Αρχής περί επάρκειας ή μη των μέτρων αυτών και την αποδοχή ή μη συμμετοχής του στην ανοικτή 
διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου, σε εφαρμογή του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016. (ΑΠ.454936/23-5-2022/ΔΕΑΠ/ΠΑ). 

15. Την υπ΄αρ.482069/30-5-2022 Εισήγηση της Προϊσταμένης της Δνσης Έργων Αντιπλημμυρικής 
Προστασίας Π.Α. προς την Οικονομική Επιτροπή Π.Α. για την έγκριση αποστολής Σχεδίου 
Απόφασής της στην Επιτροπή της παρ.9 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, συνοδευόμενο από τα 
υποβληθέντα από τον εν λόγω οικονομικό φορέα έγγραφα για τη διατύπωση της γνώμης της 
Επιτροπής επί της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων του ελεγχόμενου οικονομικού 
φορέα. 

16. Την υπ΄αρ.1229/7-6-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α., με την οποία εγκρίθηκε η 
αποστολή Σχεδίου Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής στην Επιτροπή της παρ.9 του άρθρου 73 
του Ν.4412/2016, συνοδευόμενο από τα υποβληθέντα από τον οικονομικό φορέα «Α.Γ.Τ. 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.» έγγραφα, για τη 
διατύπωση της γνώμης της Επιτροπής επί της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων του 
ελεγχόμενου οικονομικού φορέα,  σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή καταρχήν 
αποφάσισε ότι τα μέτρα που περιγράφονται και τα αποδεικτικά στοιχεία που υποβλήθηκαν από τον 
οικονομικό φορέα «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.»  
για την απόδειξη της αξιοπιστίας του κρίνονται επαρκή. (ΑΔΑ:90ΦΟ7Λ7-ΦΜ1) 

17. Το υπ΄αρ.552319/14-6-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού/Τμήμα Συλλογικών 
Οργάνων και Επιτροπών/Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής προς την Επιτροπή της παρ.9 του 
άρθρου 73 του Ν.4412/2016, με συνημμένο το Σχέδιο Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. 
και τα δικαιολογητικά εξυγίανσης του οικονομικού φορέα «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 
το οποίο απεστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 14/9/2022  (αρ.πρωτ.88272/14-9-2022). 

18. Την από 29/09/2022 Αναφορά της Επιτροπής Διαγωνισμού, με την οποία διαβιβάστηκε στη 
Διεύθυνση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας η από 27/09/2022, υποβληθείσα μέσω της 
πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού 
φορέα «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αναφερόμενη ως  «ΔΗΛΩΣΗ ΟΨΙΓΕΝΟΥΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ» (αρ.πρωτ.937655/29-9-2022/ΔΕΑΠ/ΠΑ). 

19. Το υπ΄αρ.950604/3-10-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας, με το 
οποίο διαβιβάστηκε στην Επιτροπή της παρ.9 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 η ανωτέρω 
Υπεύθυνη Δήλωση (ΔΗΛΩΣΗ ΟΨΙΓΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ) του οικονομικού φορέα «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

20. Την Πράξη με αριθμό 59Ν (59η Συνεδρίαση της 3ης/10/2022) της ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΕΠΑΝ/ΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ 
ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥΣ, σύμφωνα με την οποία η Γνωμοδοτική Επιτροπή «… θεωρεί πως η 
εταιρεία “Α.Γ.Τ. ΑΤΕ” δεν έχει λάβει αναλογικά επαρκή επανορθωτικά μέτρα προς απόδειξη της 
αξιοπιστίας της, ...», όπως αυτό  αιτιολογείται στις παρ. 1 έως 6 της γνωμοδότησης, και «… παρέχει 
ομόφωνα μη σύμφωνη γνώμη επί του υποβληθέντος σχεδίου απόφασης της Περιφέρειας Αττικής 
περί της επάρκειας του οικονομικού φορέα “Α.Γ.Τ. ΑΤΕ” που έχει υποβάλει αίτηση συμμετοχής στα 
πλαίσια του διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του 
έργου: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ”» 
(αρ.πρωτ.990790/11-10-2022/ΔΕΑΠ/ΠΑ). 

21. Το γεγονός ότι η Υπηρεσία (Διεύθυνση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Π.Α.), από τα 
αναφερόμενα στην 59Ν/3-10-2022 γνωμοδότηση ενημερώθηκε για επιπλέον στοιχεία τα οποία 
είχαν περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής, τα οποία ο  οικονομικός φορέας «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν υπέβαλε αμελλητί στην πλατφόρμα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ως 
όφειλε σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 104 του Ν.4412/2016, ενώ παρέλειψε να τα αναφέρει 
στην από 27/09/2022, υποβληθείσα μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., Υπεύθυνη Δήλωσή 
του περί οψιγενούς μεταβολής. 

  
 Και επειδή:  
1. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, από την Επιτροπή Διαγωνισμού, των προσφορών 

που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ 
ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΔΥΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ», διαπιστώθηκε ότι:  

• Ο οικονομικός φορέας «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη 

θέση του Πίνακα Συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας, στο ερώτημα: «Έχει υποστεί ο 
οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;»  του κεφαλαίου Γ: «Λόγοι που σχετίζονται με φερεγγυότητα, 
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα», του μέρους ΙΙΙ: «Λόγοι αποκλεισμού», 
του υποβληθέντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) με ημερομηνία υπογραφής 
06/05/2022, έχει απαντήσει «ΝΑΙ». 

• Ακολούθως, στο πεδίο: «Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες» δηλώνει: 
«ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ». 

• Στην επόμενη ερώτηση: «Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»);» έχει απαντήσει «ΝΑΙ» και όσον αφορά στην απαιτούμενη περιγραφή των 
μέτρων που λήφθηκαν (επόμενο πεδίο του ΕΕΕΣ), δηλώνει: «ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ 
ΜΕΤΡΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΣΗΣ». 

• Τα δικαιολογητικά, που συνυποβλήθηκαν από τον οικονομικό φορέα «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.», σύμφωνα με τις ανωτέρω 
δηλώσεις του είναι: 
1. Η από 06/05/2022 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας «Α.Γ.Τ. 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.» (αναφορά 
πληροφοριών σχετικά με δύο αποφάσεις έκπτωσης που έχουν επιβληθεί στην εταιρεία). 

2. Η από 06/05/2022 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας «Α.Γ.Τ. 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.», περί γνησιότητας των 
υποβαλλόμενων ιδιωτικών εγγράφων. 

3. Πίνακας Περιεχομένων Φακέλου Μέτρων Αυτοκάθαρσης  
4. Τρεις (3) υποφάλελοι  Μέτρων Αυτοκάθαρσης, που περιλαμβάνουν: 

(i) ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΣΗΣ  
a) ISO 37301:2021 Σύστημα Διαχείρισης Συμμόρφωσης (Compliance Management 
System)  
b) ISO 31000:2018 Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων (Risk Management System) 
c) ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Quality Management System) 
d) ISO 14001:2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Environmental Management 
System) 
e) ISO 45001:2018 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας (Occupational Health & Safety 
Management System) 
f) ISO 39001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας (Road Traffic Safety Management 
System) 
g) Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης του Κώδικα Δεοντολογίας και Εταιρικής Συμμόρφωσης – Ορισμός 
Compliance Officer ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 
h) Κώδικας Δεοντολογίας και Εταιρικής Συμμόρφωσης 
i) Αποδεικτικό ανάρτησης του Κώδικα Δεοντολογίας και Εταιρικής Συμμόρφωσης στο Site της 
Εταιρείας 
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j) Αποδεικτικό ενημέρωσης του Προσωπικού – email ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 
k) Ενιαία Πολιτική της Εταιρείας 

(ii) ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 
a) ΓΕΜΗ - Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου 
b) Εκτύπωση Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας – Οργανόγραμμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 
c) Δήλωση Συμμόρφωσης της εταιρείας AGT ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 
d) Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 
e) Αποδεικτικό Αγοράς Λογισμικού ERP (Διαχείρισης Πόρων) – Entersoft ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

(iii) ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
a) Διήμερο Σεμινάριο (16 ώρες) Compliance ANASTASOPOULOS NIKOLAOS ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 
b) Διήμερο Σεμινάριο (16 ώρες) Compliance GAITIS IOANNIS ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 
c) Διήμερο Σεμινάριο (16 ώρες) Compliance TSINTIKIDIS VASILEIOS ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 
d) Διήμερο Σεμινάριο (16 ώρες) Compliance PAPAZISIS VASILEIOS ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 
e) Διήμερο Σεμινάριο (16 ώρες) Compliance MAMAKOS XANTHOS ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 
f) Διήμερο Σεμινάριο (16 ώρες) Compliance GIOLDASIS GEORGIOS ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 
g) Διήμερο Σεμινάριο (16 ώρες) Compliance MENIS KONSTANTINOS ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 
h) Ετήσιο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (2022) ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 
i) Πρόγραμμα Επιθεωρήσεων Εταιρείας (2022) ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 
j) Έκθεση Εσωτερικής Επιθεώρησης ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

2. Ως προς το χαρακτηρισμό των εγγράφων ως εμπιστευτικών η 
αιτιολογία είναι νόμιμη και σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) 
και συνεπώς τα εν λόγω έγγραφα θα παραμείνουν εμπιστευτικά. 

3. Ο οικονομικός φορέας «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. 
«AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.» στο από 6/5/2022 υποβληθέν στον εν λόγω διαγωνισμό, Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) δήλωσε: i) ότι συντρέχει ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 4 στ) του 
άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως αυτός έχει περιληφθεί στο άρθρο 22.Α.4.(στ) της Διακήρυξης, και 
ii) ότι έχει προβεί στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων αυτοκάθαρσης, τα οποία συνυπέβαλε με την 
προσφορά του, προκειμένου να αποδείξει ότι τα επανορθωτικά μέτρα που έλαβε επαρκούν για να 
αποδείξουν την αξιοπιστία του. 

4. Ειδικότερα, όσον αφορά στον δηλωθέντα από τον οικονομικό φορέα 
λόγο αποκλεισμού της παρ. 4 στ) του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως αυτός έχει περιληφθεί στο 
άρθρο 22.Α.4.(στ) της Διακήρυξης, σύμφωνα με την από 6/5/2022 συνυποβαλλόμενη Υπεύθυνη 
Δήλωση, ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «AGT 
CONSTRUCTIONS A.T.E.» δήλωσε ότι έχουν επιβληθεί στην εταιρεία δύο (2) αποφάσεις πρόωρης 
καταγγελίας σύμβασης (έκπτωση), και συγκεκριμένα: 

(i)  η υπ΄αρ.5921/28-6-2021 Απόφαση Έκπτωσης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - 
Αποχέτευσης Ηρακλείου για το έργο: «Αντικατάσταση – Επέκταση δικτύων ύδρευσης στην 
περιοχή Ηλιούπολης – Τμήμα 1 και 2», που κοινοποιήθηκε στην εταιρεία στις 2/7/2021, και 

(ii) η υπ΄αρ.4381/341/3-8-2021 Πράξη Έκπτωσης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης -
Αποχέτευσης Καλαμάτας για το έργο: «Επέκταση Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δήμου 
Καλαμάτας», που επιδόθηκε στην εταιρεία στις 9/8/2021. 

5. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016 (παρ.7, 8 και 9):  
«7. Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 και 

στην παρ. 4, εκτός από την περ. β’ αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει ότι τα 
μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί 
να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει 
διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις 
ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο 
προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που 
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες 
περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη 
απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει 
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χρήση της δυνατότητας που παρέχεται βάσει της παρούσας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση στο κράτος μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

8. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά 
την παρ. 7, εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής της παρ. 9, η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας 
σαράντα (40) ημερών από την περιέλευση του σχεδίου απόφασης της αναθέτουσας αρχής στην εν λόγω 
επιτροπή, συνοδευόμενου από όλα τα σχετικά στοιχεία. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του πρώτου εδαφίου, 
η αναθέτουσα αρχή μπορεί να εκδώσει απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών 
μέτρων κατά την παρ.7 και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής της παρ. 9. 

9. Για τις ανάγκες των παρ. 7 και 8, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, συγκροτείται 
επιτροπή, τριετούς θητείας, που απαρτίζεται από: 

α) έναν (1) εκπρόσωπο της ΕΑΑΔΗΣΥ, που εκτελεί χρέη Προέδρου, 
β) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, 
δ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και 
ε) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με τους αναπληρωτές  
τους. Η θητεία των μελών της επιτροπής του προηγούμενου εδαφίου είναι τριετής. Με απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ρυθμίζεται η διαδικασία αποστολής προς την επιτροπή του πρώτου εδαφίου του 
σχεδίου απόφασης της αναθέτουσας αρχής για γνωμοδότηση, οι προϋποθέσεις εξέτασης και επανεξέτασης 
επανορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν και για τα οποία έχει ήδη εκδώσει γνώμη η επιτροπή, ειδικότερα 
ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας της επιτροπής, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των 
οριζόμενων στην παρ. 8.» 

6. Επίσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια οδηγία 20 
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, κεφ. ΙΙΙ. Ε: «Μέτρα αυτοκάθαρσης (“self-
cleaning measures”) –Παρέκκλιση από τον αποκλεισμό για υποχρεωτικούς λόγους (της παρ.1 του 
άρθρου 73) και για δυνητικούς λόγους (της παρ.4 του άρθρου 73) με τη λήψη σχετικών μέτρων», τα 
εν λόγω μέτρα αυτοκάθαρσης μπορούν να συνίστανται, ιδίως, σε:  

  - καταβολή ή δέσμευση για καταβολή αποζημίωσης για τυχόν ζημιά που προκλήθηκε από ποινικό 
αδίκημα ή παράπτωμα, 

  - ενεργή συνεργασία με τις αρμόδιες ερευνητικές αρχές για τη διερεύνηση με ολοκληρωμένο τρόπο 
των γεγονότων και των περιστάσεων υπό τις οποίες έλαβε χώρα,  

  - λήψη συγκεκριμένων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ως προς τη λειτουργία της επιχείρησης,  
  - λήψη μέτρων, σε επίπεδο προσωπικού, για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή  

παραπτωμάτων. 
7. Με την υπ΄αρ.1229/7-6-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Π.Α. (ΑΔΑ:90ΦΟ7Λ7-ΦΜ1), κατόπιν της υπ΄αρ.482069/30-5-2022/ΔΕΑΠ/ΠΑ Εισήγησης της 
Διεύθυνσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας,  εγκρίθηκε η αποστολή Σχεδίου Απόφασής της στην 
Επιτροπή της παρ.9 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, συνοδευόμενο από τα υποβληθέντα από τον 
οικονομικό φορέα «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.» 
έγγραφα, για τη διατύπωση της γνώμης της Επιτροπής επί της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών 
μέτρων του ελεγχόμενου οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή καταρχήν 
αποφάσισε ότι τα μέτρα που περιγράφονται και τα αποδεικτικά στοιχεία που υποβλήθηκαν από τον εν 
λόγω οικονομικό φορέα για την απόδειξη της αξιοπιστίας του κρίνονται επαρκή. 

8. Η τελική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής επί της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων του ελεγχόμενου οικονομικού φορέα 
λαμβάνεται μετά τη σύμφωνη γνώμη  της Επιτροπής της παρ.9 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 επί 
του Σχεδίου της Απόφασης. 

9. Το Σχέδιο Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. και τα 
δικαιολογητικά εξυγίανσης του οικονομικού φορέα «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 
διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή της παρ.9 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, στις 14/9/2022 με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  (αρ.πρωτ.88272/14-9-2022). 

10. Ακολούθως, ο οικονομικός φορέας «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπέβαλε μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., την από 27/09/2022 Υπεύθυνη Δήλωση 
«ΔΗΛΩΣΗ ΟΨΙΓΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ», με την οποία ο νόμιμος εκπροσώπος της εταιρείας δήλωσε ότι, 
πέραν των δύο (2) αποφάσεων έκπτωσης που δηλώθηκαν με την υποβολή του ΕΕΕΣ (αναφερόμενες 
ανωτέρω, παρ. 4), έχουν επιβληθεί στην εταιρεία δύο (2) επιπλέον αποφάσεις έκπτωσης, και 
συγκεκριμένα, οι: (iii) υπ΄αρ.38677/24-9-2021 και (iv) υπ΄αρ.40385/5-10-2021 Αποφάσεις έκπτωσης 
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του Δήμου Αιγιαλείας για το έργο: «Ανάπλαση Εμπορικού Κέντρου Αιγίου: Ενότητα 2 “Πλατεία Αγίας 
Λαύρας και Περιμετρικές Οδοί” και Ενότητα 3 “Πλατεία Βάλφουρ και περιμετρικές οδοί”». Επίσης, στην 
παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνει ότι: «Κατά των άνω αποφάσεων έκπτωσης ασκήσαμε νόμιμα 
και εμπρόθεσμα ενστάσεις, οι οποίες δεν εξετάστηκαν εξαιτίας της λήψης απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας την 21/12/2021 περί ανάκλησης των αποφάσεων έκπτωσης και 
υποκατάστασης της εταιρείας μας στην εκτέλεση του έργου». Ακολούθως, δηλώνει ότι: «…την 
27/6/2022 ο Δήμος Αιγιαλείας επανήλθε μετά πάροδο έξι μηνών από την ανάκληση των εκπτώσεων 
και πέραν των εννέα μηνών από τις αρχικές αποφάσεις έκπτωσης και προέβη σε “οριστικοποίηση”  
αυτών επικαλούμενος τις αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας που 
έκανε δεκτές τις προσφυγές δημοτικών συμβούλων για ακύρωση των ανακλήσεων των εκπτώσεων. 
Στην “οριστικοποίηση”  της έκπτωσης αυτής η εταιρεία μας άσκησε ένσταση η οποία όπως αναφέραμε 
και παραπάνω απερρίφθη από το αρμόδιο όργανο (Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής 
Ελλάδας) στις 7/9/22 και η οποία μας κοινοποιήθηκε στις 15-9-22 και για την οποία αμέσως σας 
ενημερώνουμε με το παρόν …». 

11. Η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση (ΔΗΛΩΣΗ ΟΨΙΓΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ) 
του οικονομικού φορέα «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διαβιβάστηκε στην Επιτροπή της 
παρ.9 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, με το υπ΄αρ.950604/3-10-2022 έγγραφο της Δνσης Έργων 
Αντιπλημμυρικής Προστασίας και λήφθηκε υπόψη από την Επιτροπή. 

12. Η «ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ 
ΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΕΠΑΝ/ΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥΣ», με  
την Πράξη της με αριθμό 59Ν/3-10-2022 (59η Συνεδρίαση), αφού μελέτησε το σύνολο των τεθέντων 
σε αυτή στοιχείων «… θεωρεί πως η εταιρεία “Α.Γ.Τ. ΑΤΕ” δεν έχει λάβει αναλογικά επαρκή 
επανορθωτικά μέτρα προς απόδειξη της αξιοπιστίας της, και αυτό διότι: 

1. Δεν έχει διευκρινίσει τα γεγονότα με ολοκληρωμένο τρόπο, ώστε να εντοπίζεται η αιτία εντός της 
εταιρείας, που προκάλεσε την συγκεκριμένη πλημμέλεια των καταγγελιών των δύο προηγούμενων 
δημοσίων συμβάσεων, ώστε να λάβει τα συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και 
μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή 
παραπτωμάτων. Αντίθετα, στη δήλωσή της η διαγωνιζόμενη εταιρεία, δεν αποδέχεται ουδεμία ευθύνη 
ή πλημμέλειά της για την πρόωρη καταγγελία των συμβάσεων, με αποτέλεσμα να μην υπεισέρχεται 
στην διερεύνηση των αδυναμιών της, πράξη που είναι απαραίτητη για την λήψη κατάλληλων 
επανορθωτικών μέτρων και για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της. Για τους λόγους αυτούς, τα 
επανορθωτικά μέτρα που έχει λάβει η εταιρεία δεν είναι δυνατό να αξιολογηθούν ως προς την 
επάρκεια και την αποτελεσματικότητά τους, διότι δεν είναι γνωστό σε τι αποσκοπούν, οπότε δεν 
δύνανται να κριθούν ως επαρκή.  

2. Δηλώνει ότι δεσμεύεται να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό 
αδίκημα ή το παράπτωμα, πλην όμως δεν έχει καταθέσει κανένα αποδεικτικό στοιχείο καταβολής ούτε 
έχει απαριθμήσει τις απαιτήσεις του κυρίου του έργου (ποινικές ρήτρες, κατάπτωση ποσού εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης, αναπόσβεστο τμήμα προκαταβολής, ή άλλες απαιτήσεις του κυρίου του 
έργου). Η επίκληση της προσφυγής του και η αναβολή αυτών των υποχρεώσεων μέχρι την τελεσιδικία 
της υπόθεσης, δεν καλύπτει την επιτροπή διαγωνισμού.  

3. Ο χρόνος που έχει μεσολαβήσει, τόσο από τις πρόωρες καταγγελίες των συμβάσεων, όσο και από τη 
λήψη των επανορθωτικών μέτρων, είναι μικρός και τα μέτρα δεν έχουν προλάβει να κριθούν θετικά 
στην πράξη, μέσω της ομαλής εξέλιξης άλλων έργων που έχει αναλάβει να εκτελέσει η εταιρεία.  

4. Έχουν περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής τα εξής πρόσφατα γεγονότα, τα οποία έλαβαν χώρα μετά 
την λήψη των επανορθωτικών μέτρων, που θέτουν σε αμφισβήτηση ακόμη περισσότερο την επάρκειά 
τους και την αξιοπιστία της εταιρείας. Συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο αποφάσεις έκπτωσης που 
ελήφθησαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, κατά της εταιρείας «Α.Γ.Τ. 
Α.Τ.Ε.», αναδόχου του έργου «Ανάπλαση Εμπορικού Κέντρου Αιγίου: Ενότητα 2 Πλατεία Αγ. Λαύρας 
και περιμετρικές οδοί και Ενότητα 3 Πλατεία Βάλφουρ και περιμετρικές οδοί». Η Επιτροπή 
Διαγωνισμού, με το υπ αριθ. πρωτ.7487Β2/13-4-2022 έγγραφό της, απευθύνθηκε προς την Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, για παροχή πληροφοριών και αποστολή εγγράφων, 
σχετικά με το θέμα και έλαβε το υπ αριθ. πρωτ. 20780/8-6-2022 απαντητικό έγγραφο συνοδευόμενο 
με συνημμένα έγγραφα. Από αυτά προκύπτει ότι: Με την υπ αριθ. πρωτ. 14406/15-3-2022 απόφασή 
του, ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, κρίνει 

ΑΔΑ: Ψ2217Λ7-Ω4Ψ



 8 

ως άκυρη την ανάκληση των υπ αριθ. 38677/24-9-2021 και 40385/5-10-2021 αποφάσεων έκπτωσης, 
που ελήφθησαν από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, κατά της εταιρείας «Α.Γ.Τ. 
Α.Τ.Ε.», αναδόχου του έργου «Ανάπλαση Εμπορικού Κέντρου Αιγίου: Ενότητα 2 Πλατεία Αγ. Λαύρας 
και περιμετρικές οδοί και Ενότητα 3 Πλατεία Βάλφουρ και περιμετρικές οδοί». Η ανωτέρω απόφαση 
του Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ε&Ι κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο με το υπ αριθ. πρωτ. 18048/25-5-2022 
έγγραφο του Δήμου Αιγιαλείας. Επειδή έχουν πλέον παρέλθει οι νόμιμες προθεσμίες υποβολής 
ενστάσεων εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας, οι ανωτέρω εκπτώσεις έχουν καταστεί οριστικές. Οι 
πρόωρες αυτές καταγγελίες σύμβασης από το Δήμο Αιγιαλείας, προστίθενται ως νέα στοιχεία 
υποτροπής στις δύο προηγούμενες, τις οποίες έχει δηλώσει η εταιρεία στην προσφορά της και μάλιστα 
συνέβησαν μετά την λήψη των επανορθωτικών μέτρων.  

5. Μετά την οριστικοποίηση των ανωτέρω εκπτώσεων, που ελήφθησαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, κατά της εταιρείας «Α.Γ.Τ. Α.Τ.Ε.», αναδόχου του έργου «Ανάπλαση 
Εμπορικού Κέντρου Αιγίου: Ενότητα 2 Πλατεία Αγ. Λαύρας και περιμετρικές οδοί και Ενότητα 3 
Πλατεία Βάλφουρ και περιμετρικές οδοί», ο ανάδοχος ήταν υποχρεωμένος να τις δηλώσει αμελλητί 
στον διαγωνισμό της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με το άρθρο 104 παρ. 2 του Ν.4412/2016. Η 
διαγωνιζόμενη εταιρεία «Α.Γ.Τ. Α.Τ.Ε.», δεν έχει δηλώσει τις εκπτώσεις στην πλατφόρμα του 
διαγωνισμού, γεγονός που κλονίζει ακόμη περισσότερο την αξιοπιστία της.  

6. Μετά τη διαβίβαση και της από 27-09-2022 υπεύθυνης δήλωσης του Νόμιμου Εκπρόσωπου της «AGT 
CONSTRUCTIONS A.T.E» προκύπτει ότι η εταιρεία «Α.Γ.Τ. Α.Τ.Ε.» έχει κηρυχθεί και άλλες φορές 
έκπτωτη, γεγονός που επιρρωνύει περαιτέρω τη θέση της Επιτροπής περί μη επάρκειας των 
ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων της του υπόψη οικονομικού φορέα.», 

και για τους ανωτέρω λόγους:  
«… παρέχει ομόφωνα μη σύμφωνη γνώμη επί του υποβληθέντος σχεδίου απόφασης της Περιφέρειας 

Αττικής περί της επάρκειας του οικονομικού φορέα “Α.Γ.Τ. ΑΤΕ” που έχει υποβάλει αίτηση συμμετοχής 
στα πλαίσια του διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής 
του έργου: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ”». 

13. Η Υπηρεσία (Διεύθυνση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Π.Α.), 
λαμβάνοντας υπόψη της και τα νεότερα στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση της, και ειδικότερα τα 
αναφερόμενα στις παραγράφους 4 και 5 του σκεπτικού της  υπ΄αρ.59Ν/3-10-2022 Γνωμοδότησης, 
διαπίστωσε  ότι: 

i) μετά την έκδοση της υπ΄αρ.14406/15-3-2022 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (ΑΔΑ: 6ΡΩΛΟΡ1Φ-ΠΝΩ), με την οποία 
ακυρώθηκε η υπ΄αρ.540/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας (ΑΔΑ: 
ΩΤΡΤΩ6Χ-6Ι0) περί ανάκλησης των υπ΄αρ.38677/24-9-2021 (ΑΔΑ:ΩΚΧΝΩ6Χ-ΟΘΛ) και 
υπ΄αρ.40385/5-10-2021 (ΑΔΑ: 6Π9ΡΩ6Χ-2ΔΒ) αποφάσεων έκπτωσης, που κοινοποιήθηκε στον 
οικονομικό φορέα «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το υπ΄αρ.18048/25-5-2022 
έγγραφο της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Αιγιαλείας, και την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας υποβολής 
ενστάσεων εκ μέρους του κατά αυτής, οι δύο νεότερες αποφάσεις έκπτωσης σε βάρος της 
εταιρείας (υπ΄αρ.38677/24-9-2021 και υπ΄αρ.40385/5-10-2021, Δήμου Αιγιαλείας), έχουν 
καταστεί οριστικές. 

ii) Ο οικονομικός φορέας «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν δήλωσε αμελλητί στην 
πλατφόρμα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, την έκδοση της ανωτέρω Απόφασης του Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, ως όφειλε σύμφωνα 
με την παρ.2 του άρθρου 104 του Ν.4412/2016, ενώ παρέλειψε να την αναφέρει και στην 
από 27/09/2022, υποβληθείσα μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., Υπεύθυνη Δήλωσή του 
περί «οψιγενούς μεταβολής». Στην εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση αναφέρει την νεότερη, από 
7/9/2022, απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας, που  του 
κοινοποιήθηκε στις 15-9-22, με την οποία απορρίφθηκε η ένστασή του κατά της από 27/6/2022 
πράξης του Δήμου Αιγιαλείας για την «οριστικοποίηση» των αποφάσεων έκπτωσης, θεωρώντας 
ότι για αυτήν και μόνο όφειλε αμέσως να ενημερώσει. 

14. Η Υπηρεσία (Διεύθυνση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Π.Α.), κατόπιν των νεωτέρων 
στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση της με την υπ΄αρ.59Ν/3-10-2022 Γνωμοδότηση και μετά από 
περαιτέρω διερεύνηση, διαπίστωσε  ότι: 
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i) Με την υπ΄αρ.2/2022 Απόφαση της Ειδικής Επιτροπής Άρθρου 152 Ν.3463/2006 Ν. Αχαΐας της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (απόσπασμα 1ου Πρακτικού 
Συνεδρίασης της 10ης/6/2022), απορρίφθηκε η με αρ.3/11-4-2022 Προσφυγή του Δήμου 
Αιγιαλείας, η οποία στρεφόταν κατά της υπ΄αρ.14406/15-3-2022 Απόφασης του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (ΑΔΑ: ΨΧΧΟΟΡ1Φ-Δ16). 

ii) Η ανωτέρω απόφαση διαβιβάστηκε στον οικονομικό φορέα «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το υπ΄αρ.23536/23-6-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου Αιγιαλείας (επίδοση με 
την υπ΄αρ.5142Γ/27-6-2022 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Αριστείδη Ραφτόπουλου 
– αναγραφή στην υπ΄αρ.227/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας – ΑΔΑ: 
6Ω7ΠΩ6Χ-4ΣΒ). 

iii) Ο οικονομικός φορέας «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν δήλωσε αμελλητί στην 
πλατφόρμα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, την έκδοση της ανωτέρω Απόφαση της Ειδικής 
Επιτροπής Άρθρου 152 Ν.3463/2006 Ν. Αχαΐας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, ως όφειλε, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 104 του Ν.4412/2016, 
ενώ παρέλειψε να την αναφέρει και στην από 27/09/2022, υποβληθείσα μέσω της 
πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., Υπεύθυνη Δήλωσή του περί «οψιγενούς μεταβολής». 

15. Η παράλειψη εκ μέρους του οικονομικού φορέα «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», να 
δηλώσει αμελλητί, μετά την 25η/5/2022 και την 27η/6/2022, αλλά και να αναφέρει στη συνέχεια 
στην από 27/09/2022, υποβληθείσα μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., Υπεύθυνη Δήλωσή 
του περί «οψιγενούς μεταβολής», των ανωτέρω αποφάσεων του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου και της Ειδικής Επιτροπής Άρθρου 152 
Ν.3463/2006 Ν. Αχαΐας, με τις οποίες κατέστησαν οριστικές οι υπ΄αρ.38677/24-9-2021 και 
υπ΄αρ.40385/5-10-2021 αποφάσεις έκπτωσης του Δήμου Αιγιαλείας, θέτουν σε αμφισβήτηση την 
επαγγελματική αξιοπιστία της εταιρείας. 

16. Οι τέσσερεις (4) συνεχόμενες αποφάσεις έκπτωσης σε βάρος της εταιρείας, οι δύο (2) εκ των 
οποίων δηλώθηκαν μετά την υποβολή της προσφοράς του στον εν λόγω ηλεκτρονικό διαγωνισμό 
και τη λήψη των επανορθωτικών μέτρων, από τρεις διαφορετικές Αναθέτουσες Αρχές, δεν μπορούν 
να θεωρηθούν μεμονωμένα περιστατικά και θέτουν σε αμφισβήτηση την τεχνική αξιοπιστία του για 
την εκτέλεση του συγκεκριμένου υπό ανάθεση έργου. 

17. Η Υπηρεσία (Διεύθυνση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Π.Α.) κατόπιν των παραπάνω 
ταυτίζεται με τις απόψεις της γνωμοδοτικής επιτροπής, όπως διατυπώνονται στη υπ΄αρ.59Ν/3-10-
2022 Γνωμοδότησή της και συγκεκριμένα ότι:  

        α) ο οικονομικός φορέας «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν υπεισέρχεται στην 
διερεύνηση των πραγματικών αδυναμιών της εταιρείας ώστε να λάβει κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα 
για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του, καθώς δεν αποδέχεται ουδεμία ευθύνη ή πλημμέλειά του 
για την πρόωρη καταγγελία των συμβάσεων, αφού στην από 6/5/2022 Υπεύθυνη Δήλωσή του 
αναφέρει ότι «… δηλώνει τις στο παρόν περιγραφόμενες εκπτώσεις ως πραγματικά γεγονότα και όχι 
ως λόγους αποκλεισμού …», με αποτέλεσμα τα επανορθωτικά μέτρα που έχει λάβει να μην είναι 
γνωστό σε τι αποσκοπούν και να μην είναι δυνατό να αξιολογηθούν ως προς την επάρκεια και την 
αποτελεσματικότητά τους, λαμβάνοντας υπόψη και την από 5 και 6/7/2021 Έκθεση Εσωτερικής 
Επιθεώρησης που διενεργήθηκε αμέσως μετά την έκδοση της πρώτης απόφασης έκπτωσης 
(υπ΄αρ.5921/28-6-2021 Απόφαση Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου), σύμφωνα με τα αποτελέσματα της οποίας  
«Δεν εντοπίστηκαν μη-συμμορφώσεις» (κεφ. 5.1 της Έκθεσης). 

β) ο οικονομικός φορέας «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν έχει καταθέσει κανένα 
αποδεικτικό στοιχείο καταβολής αποζημίωσης για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή 
το παράπτωμα, ούτε έχει απαριθμήσει τις απαιτήσεις των  κυρίων των έργων, παρά μόνο δηλώνει 
στην 6/5/2022 Υπεύθυνη Δήλωσή του ότι προτίθεται να πληρώσει οποιοδήποτε πρόστιμο ή ποινική 
ρήτρα του επιβληθεί, εφόσον τελεσιδικήσουν εις βάρος του οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις, 

γ) οι δύο νεότερες αποφάσεις έκπτωσης σε βάρος της εταιρείας από το Δήμο Αιγιαλείας, προστίθενται 
ως νέα στοιχεία υποτροπής στις δύο προηγούμενες, τις οποίες είχε δηλώσει η εταιρεία κατά την 
υποβολή της στην προσφορά της και συνέβησαν μετά την λήψη των επανορθωτικών μέτρων, 

δ) το γεγονός ότι δεν δήλωσε τις ανωτέρω αποφάσεις έκπτωσης αμελλητί στον εν λόγω διαγωνισμό, 
μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, ενώ παρέλειψε να δηλώσει στην υποβληθείσα μέσω της 
πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. από 27/09/2022 Υπεύθυνη Δήλωσή του περί «οψιγενούς μεταβολής», 
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τις εκδοθείσες αποφάσεις, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω, που τις κατέστησαν τις εκπτώσεις οριστικές, 
κλονίζουν ακόμη περισσότερο την αξιοπιστία της εταιρείας,  

και για τους ανωτέρω λόγους, 
θεωρεί ότι τα μέτρα αυτοκάθαρσης που έχει λάβει ο οικονομικός φορέας «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.» προς απόδειξη της αξιοπιστίας 
του,  δεν μπορούν να κριθούν ως  επαρκή. 

Κατόπιν των ανωτέρω 

 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 

Α) Την ανάκληση του Σχεδίου Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που συνοδεύει 
την΄αρ.1229/7-6-2022 Απόφασή της, σύμφωνα με το οποίο, η Οικονομική Επιτροπή είχε καταρχήν 
αποφασίσει ότι τα μέτρα που περιγράφονται και τα αποδεικτικά στοιχεία που υποβλήθηκαν από τον 
οικονομικό φορέα «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.»  για 
την απόδειξη της αξιοπιστίας του κρίνονται επαρκή. 

Β) Τη διαπίστωση μη επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων που έλαβε ο οικονομικός φορέας 
«Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.» για να 
αποδείξει την αξιοπιστία του, σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό και κατόπιν της υπ΄αρ.59Ν/3-10-
2022 Γνωμοδότησης της Επιτροπής της παρ.9 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, με την οποία η 
Επιτροπή παρέχει μη σύμφωνη γνώμη επί του αρχικώς υποβληθέντος σχεδίου απόφασης, και των 
νεοτέρων στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση της Περιφέρειας Αττικής, μέσω της  ανωτέρω 
γνωμοδότησης και τον αποκλεισμό του οικονομικού φορέα «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.» από τη συνέχιση της διαδικασίας για την 
επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ 
ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΔΥΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ», προϋπολογισμού: 1.612.903,23 € (πλέον  Φ.Π.Α.) -  Α/Α 
Συστήματος Ε.ΣΗ.Δ.Η.Σ.:188266. 

Γ) Την εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής και 
της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη συνέχιση της διαδικασίας του Διαγωνισμού. 

Η  Απόφαση που θα εκδοθεί  να  κοινοποιηθεί στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων με 
μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 

Α) Την ανάκληση του Σχεδίου Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που συνοδεύει 
την΄αρ.1229/7-6-2022 Απόφασή της, σύμφωνα με το οποίο, η Οικονομική Επιτροπή είχε καταρχήν 
αποφασίσει ότι τα μέτρα που περιγράφονται και τα αποδεικτικά στοιχεία που υποβλήθηκαν από τον 
οικονομικό φορέα «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.»  για 
την απόδειξη της αξιοπιστίας του κρίνονται επαρκή. 

Β) Τη διαπίστωση μη επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων που έλαβε ο οικονομικός φορέας 
«Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.» για να 
αποδείξει την αξιοπιστία του, σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό και κατόπιν της υπ΄αρ.59Ν/3-10-
2022 Γνωμοδότησης της Επιτροπής της παρ.9 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, με την οποία η 
Επιτροπή παρέχει μη σύμφωνη γνώμη επί του αρχικώς υποβληθέντος σχεδίου απόφασης, και των 
νεοτέρων στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση της Περιφέρειας Αττικής, μέσω της  ανωτέρω 
γνωμοδότησης και τον αποκλεισμό του οικονομικού φορέα «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.» από τη συνέχιση της διαδικασίας για την 
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επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ 
ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΔΥΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ», προϋπολογισμού: 1.612.903,23 € (πλέον  Φ.Π.Α.) -  Α/Α 
Συστήματος Ε.ΣΗ.Δ.Η.Σ.:188266. 

Γ) Την εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής και 
της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη συνέχιση της διαδικασίας του Διαγωνισμού. 
 
 
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη Αικατερίνη 

απέχουν από την ψηφοφορία.  
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος απέχει από την 

ψηφοφορία.  
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος απέχει από την ψηφοφορία. 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κουρή Μαρία 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
Βερελή Βασιλική  
Λογοθέτη Αικατερίνη  
Κατσικάρης Δημήτριος  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος  
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Βάρσου Μαργαρίτα  
Μελάς Σταύρος 
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