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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

      

 

Συνεδρίαση: 9η 

16-03-2020 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από τα πρακτικά της με αριθ. 9ης/16-03-2020 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. 

 

Αριθμός Απόφασης: 108/2020 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης επί αιτήματος για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό με αντικείμενο την 

«Αναβάθμιση και Λειτουργία του ΕΜΑ Άνω Λιοσίων και μετατροπή αυτού σε 

ʺΠράσινο Εργοστάσιοʺ». 

Στην Αθήνα και στα γραφεία του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Ν. Αττικής, Άντερσεν 6 και 

Μωραΐτη 90, σήμερα την 16η του μήνα Μαρτίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 

συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., ύστερα από 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αρ. πρωτ.  3282/16-03-2020 που επιδόθηκε σε όλα τα 

τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 111 του Ν. 3463/06 «Περί 

Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

Στα γραφεία παρευρέθηκε μόνον ο Πρόεδρος και για τον λόγο αυτό η συνεδρίαση έλαβε χώρα δια 

περιφοράς, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού κατά την έναρξη της κατεπείγουσας 

Συνεδρίασης, σε σύνολο επτά (7) τακτικών μελών επικοινώνησαν και τα επτά (7) τακτικά μέλη.  

     

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1. Κόκκαλης Βασίλειος, Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ, Αντιπεριφερειάρχης Αττικής. 
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2. Χιωτάκης Νικόλαος, Αντιπρόεδρος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δ.Σ. Κηφισιάς. 

3. Παππούς Χρήστος, Τακτικό μέλος Ε.Ε., Δήμαρχος Φυλής  

4. Μπουραΐμης Δημήτρης, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δ.Σ. Φυλής.  

5. Σμέρος Ιωάννης, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Περ. Σύμβουλος Αν. Αττικής. 

6. Μπουρνούς Ευάγγελος, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δήμαρχος Ραφήνας. 

7. Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Περ. Σύμβουλος Δυτ. Αττικής 

      

       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

Ουδείς 

 

 Τηλεφωνική επικοινωνία υπήρξε και με τον συνεργάτη του ΕΔΣΝΑ και τον εισηγητή του θέματος. 

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 9ης κατεπείγουσας συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του 

Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης και έδωσε το λόγο στον εισηγητή 

του θέματος Αν. Προϊστάμενο Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτη, ο οποίος έθεσε υπόψη μας την 

εισήγησή του,  η οποία αναφέρει τα εξής: 

«Κυρίες και κύριοι. 

Όπως γνωρίζετε, ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής έχει προκηρύξει ηλεκτρονικό 

διεθνή διαγωνισμό με τη διαδικασία της Ανταγωνιστικής Διαπραγμάτευσης (άρθρο 29 Ν. 4412/2016) 

με αντικείμενο την «Αναβάθμιση και Λειτουργία του ΕΜΑ Άνω Λιοσίων και μετατροπή αυτού σε 

ʺΠράσινο Εργοστάσιοʺ». Κατόπιν αναβολών, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεως 

συμμετοχής έχει οριστεί σήμερα, Δεύτερα 16.3.2020 και ώρα 19:00 μ.μ. και ως ημερομηνία 

αποσφράγισης των αιτήσεων η Παρασκευή 20.3.2020 και ώρα 10:00 π.μ..  

Στις 14.3.2020 υποβλήθηκε αίτημα από οικονομικό φορέα που εδρεύει στην Ιταλία και ο οποίος 

ισχυρίζεται ότι αν και προτίθετο να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία, αδυνατεί να το 

πράξει εξαιτίας της κατάστασης που επικρατεί στην Ιταλία, λόγω της εξάπλωσης του κορωναϊού.  

Για το ζήτημα τούτο και δεδομένης της σοβαρότητάς του ζητήθηκε η γνώμη του νομικού 

συνεργάτη του ΕΔΣΝΑ κ. Βασιλείου Χατζηγιαννάκη, ο οποίος μας ανέφερε τα εξής: 

«Η έννοια της ανωτέρας βίας προσδιορίζεται ως αφορώσα σε ακραίες περιπτώσεις απολύτως 

εξωτερικών και αντικειμενικών παραγόντων, οι οποίοι ευρίσκονται εκτός επιρροής της αναθέτουσας 

αρχής. Τέτοιες περιπτώσεις αφορούν, ιδίως, σε φυσικές καταστροφές ή φαινόμενα ιδιαίτερα μεγάλης 

έντασης και έκτασης, ή σε κινδύνους ιδιαίτερης καταστροφής που έχουν προκληθεί ή επίκεινται (υπ’ 

αριθμ. Δ107/2018 απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). Η περίπτωση εξάπλωσης του κορωνοϊού συνιστά 

περίσταση ανωτέρας βίας (βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. 29/12.3.2020 έγγραφου του Προέδρου της 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). Αποτελεί δε πασίδηλο ότι η Ιταλία αποτελεί τη χώρα που έχει τα περισσότερα 

κρούσματα κορωνοϊού στην Ευρώπη, γεγονός που έχει θέσει ολόκληρη τη χώρα σε καραντίνα.  

Αν και η αδυναμία υποβολής αίτησης συμμετοχής ή προσφοράς εκ μέρους οικονομικού φορέα δεν 

συνιστά κατ’ αρχήν νόμιμο λόγο παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής, διότι κάτι τέτοιο 

θα συνιστούσε ευνοϊκή μεταχείριση προς τον οικονομικό φορέα, ωστόσο υπό τις συγκεκριμένες 
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εξαιρετικές συνθήκες το αίτημα είναι νόμιμο. Και τούτο διότι η αδυναμία του οικονομικού φορέα δεν 

οφείλεται σε υπαιτιότητά του, αλλά σε λόγους ανωτέρας βίας. Άλλωστε, κατά τη διάταξη του άρθρου 

18 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), η αναθέτουσα αρχή οφείλει να ενεργεί με διαφάνεια, τηρώντας 

την αρχή της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της Προστασίας του δημόσιου 

συμφέροντος, της Προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας του ανταγωνισμού και 

της Προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης. Υπό την έννοια αυτή, η 

απόρριψη αιτήματος οικονομικού φορέα που τελεί σε καθεστώς ανωτέρας βίας και δεν είναι σε θέση 

να υποβάλει αίτηση συμμετοχής ενέχει τον κίνδυνο να κριθεί ως παραβίαση της ελευθερίας ανάπτυξης 

του υγιούς ανταγωνισμού, σε βάρος εντέλει του δημοσίου συμφέροντος. 

Εν προκειμένω, παρά το γεγονός ότι ο διαγωνισμός διεξάγεται ηλεκτρονικά και δεν απαιτείται 

φυσική παρουσία, ωστόσο βασικό πρόβλημα δημιουργεί ο όρος που έχει τεθεί στο άρθρο 2.2.5 της 

διακήρυξης κατά τον οποίο στο ΕΕΕΣ πρέπει «να δηλωθεί το τραπεζικό ίδρυμα, το ποσό της 

πιστοληπτικής ικανότητας και η ημερομηνία βεβαίωσης, η οποία θα πρέπει να είναι επίκαιρη, ήτοι να 

έχει εκδοθεί έως έναν (1) μήνα πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων 

συμμετοχής.». Υπό τις συνθήκες που επικρατούν είναι αμφίβολο κατά πόσον θα είναι σε θέση 

οικονομικοί φορείς να εκδώσουν σχετική επίκαιρη βεβαίωση, κατάσταση στην οποία δεν μπορεί να 

αποκλεισθεί το ενδεχόμενο να περιέλθουν και ημεδαποί οικονομικοί φορείς, εφόσον επεκταθούν τα 

μέτρα για την προστασία από την εξάπλωση του κορωνοϊού. 

Περαιτέρω, σε αντίθεση με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, όσον αφορά την οικονομική 

και χρηματοοικονομική ικανότητα, οι διατάξεις της οδηγίας 2014/24/ΕΕ παρέχουν ευχέρεια στις 

αναθέτουσες αρχές να καθορίσουν όχι μόνο τα ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας, αλλά και για την επιλογή των στοιχείων απόδειξης αυτών (Δ. Ράικος, 2. Οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια, σε: Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, 2η έκδ., 2017, σ. 407). Άλλωστε, και 

στο Παράρτημα XII – Μέρος Α’ του Προσαρτήματος Ι του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), όσον αφορά τα μέσα 

απόδειξης της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας γίνεται χρήση της φράσης «κατά 

κανόνα», γεγονός που συνεπάγεται ότι η σχετική καταγραφή μέσων απόδειξης είναι ενδεικτική. 

Υπό το σκεπτικό αυτό, και προς διευκόλυνση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και αποφυγής 

περαιτέρω παρατάσεων ή άνευ λόγου αποκλεισμού δυνητικών υποψηφίων, έχω τη γνώμη ότι το 

σχετικό χωρίο του άρθρου 2.2.5 της οικείας διακήρυξης θα μπορούσε να διευκρινιστεί, ώστε να 

χορηγηθεί η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, ακόμη και αν δεν είναι σε θέση – για λόγους 

ανωτέρας βίας – οικονομικός φορέας να λάβει επίκαιρη τραπεζική βεβαίωση.  Η πρόβλεψη, λοιπόν, 

ότι οι οικονομικοί φορείς δύνανται να δηλώσουν στο ΕΕΕΣ την πιστοληπτική τους ικανότητα χωρίς τη 

μνεία σε τραπεζική βεβαίωση, στην περίπτωση κατά την οποία αποδεικνύουν, βάσει αντικειμενικών 

στοιχείων, ότι υφίσταται σοβαρή δυσχέρεια που δεν τους επιτρέπει να αποκτήσουν επίκαιρη 

τραπεζική βεβαίωση, παρίστανται σύμφωνη προς την αρχή της αναλογικότητας (βλ. απόφαση ΔΕΕ 

της 7ης Ιουλίου 2016, στην υπόθεση C‑46/15, Ambisig, σκ. 42).  

Άλλωστε, και η ίδια η διακήρυξη στο τελευταίο εδάφιο του όρου 2.2.9.2.Β3  παρέχει τη δυνατότητα 

απόδειξης της οικονομικής και χρηματοικονομικής επάρκειας με άλλο πρόσφορο μέσο, σε περίπτωση 

αδυναμίας του οικονομικού φορέα. Ωστόσο, η παράλειψη σχετικής αναφοράς στο άρθρο 2.2.5 
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ενδέχεται να δημιουργήσει σύγχυση ικανή είτε να αποτρέψει οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν 

αίτηση συμμετοχής, είτε να αποτελέσει λόγο άσκησης προσφυγών που θα επιφέρει καθυστερήσεις 

στη διαγωνιστική διαδικασία.  

Για τον λόγο αυτό και για λόγους σαφήνειας, χάριν διασφάλισης της αρχής της διαφάνειας και της 

ανάπτυξης του υγιούς ανταγωνισμού, έχω τη γνώμη ότι μπορεί να παραταθεί η καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, παρέχοντας τις κατάλληλες διευκρινίσεις στους 

οικονομικούς φορείς ως προς την έννοια του συγκεκριμένου όρου του άρθρου 2.2.5 της οικείας 

διακήρυξης. Θα πρέπει, επίσης, να δοθεί η δυνατότητα να δηλωθούν στο ΕΕΕΣ και τυχόν άλλες 

καταστάσεις αδυναμίας συγκέντρωσης των αναγκαίων εγγράφων, ώστε να αποφευχθούν άσκοποι 

αποκλεισμοί που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των οικονομικών φορέων. 

Ως προς τη χρονική διάρκεια της παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων 

συμμετοχής, θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν αφενός μεν οι ιδιάζουσες συνθήκες, αφού ως γνωστόν η 

καραντίνα διαρκεί 14 ημέρες, αλλά και ο επείγων χαρακτήρας της διαγωνιστικής διαδικασίας.». 

Με βάση την ανάλυση του νομικού συνεργάτη, την οποία υιοθετούμε πλήρως, εισηγούμαστε τα 

εξής: 

1. Τον ορισμό ως νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και δη την 

Παρασκευή 27.3.2020 και ώρα 19:00 μ.μ. και ως ημερομηνία αποσφράγισής τους την Πέμπτη 

2.4.2020 και ώρα 10.00 π.μ. Τα έγγραφα των αιτήσεων συμμετοχής θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν 

τις νέες ημερομηνίες, με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στο επόμενο εδάφιο.  

2. Την διευκρίνιση σχετικά με τους όρους της οικείας διακήρυξης ως εξής: Σε όσες περιπτώσεις 

κατά την οικεία διακήρυξη απαιτείται η έκδοση δικαιολογητικών, τα οποία πρέπει να είναι επίκαιρα 

κατά το χρόνο υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και για αντικειμενικούς λόγους οι οικονομικοί φορείς 

δεν είναι σε θέση να τα έχουν στην διάθεσή τους, περιλαμβάνουν στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ 

δήλωση, στην οποία δηλώνουν ότι καλύπτουν τη σχετική απαίτηση της διακήρυξης, αναφέροντας τον 

λόγο για τον οποίο βρίσκονται σε αδυναμία έκδοσης του σχετικού δικαιολογητικού. Επιπλέον, 

έγγραφα που εκδόθηκαν εν όψει της υποβολής αιτήσεως συμμετοχής στις 16.3.2020 και θα ήταν 

επίκαιρα με βάση την ως άνω ημερομηνία αλλά πλέον δεν είναι επίκαιρα, θεωρούνται κατ’ εξαίρεσιν 

επίκαιρα, εφόσον οι οικονομικοί φορείς περιλάβουν στο ΕΕΕΣ δήλωση περί αδυναμίας έκδοσης εκ 

νέου των εγγράφων αυτών. Η δήλωση περί αδυναμίας έκδοσης των εγγράφων, κατά τα δύο 

προηγούμενα εδάφια, μπορεί να περιληφθεί και σε ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού 

φορέα. 

Τέλος, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, παρά τις ως άνω διευκρινίσεις, εξακολουθεί να 

καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής, θα επανεξεταστεί το ζήτημα 

περαιτέρω παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής. 

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης.». 

    

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλώ να αποφανθείτε επί του θέματος. 
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Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Έχοντας υπόψη:  

1. Την εισήγηση του Προέδρου. 

2. Την εισήγηση της Δ/νσης Ανακύκλωσης. 

3. Την από 16.3.2020 γνωμοδότηση του νομικού συνεργάτη. 

4. Το αίτημα παράτασης οικονομικού φορέα. 

5. Τη διακήρυξη του ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση και Λειτουργία 

του ΕΜΑ Άνω Λιοσίων και μετατροπή αυτού σε ʺΠράσινο Εργοστάσιοʺ», τα Παραρτήματα 

αυτής και τις διευκρινίσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί. 

6. Τις υπ’ αριθμ. 430/2019, 04/2020 και 60/2020 αποφάσεις της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ. 

7. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη» (Α' 87).  

8. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α' 85).  

9. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της 

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – 

Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α – 

Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά 

με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ» 

(Α΄ 133).  

10. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114).  

11. Τις διατάξεις του 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την 

ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (A’ 134). 

12. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147). 

13. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής του» (Α’ 55) και ιδίως του άρθρου 10 παρ. 1 αυτής. 

Ύστερα από διαλογική συζήτηση η Ε.Ε. 

 

                                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

1. Αποδέχεται την εισήγηση του Προέδρου. 

2. Αποδέχεται την εισήγηση της Δ/νσης Ανακύκλωσης. 

3. Ορίζει ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής την Παρασκευή 

27.3.2020 και ώρα 19:00 μ.μ. και ως ημερομηνία αποσφράγισής τους την Πέμπτη 2.4.2020 

και ώρα 10.00 π.μ. Τα έγγραφα των αιτήσεων συμμετοχής θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν τις 

νέες ημερομηνίες, με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στο επόμενο εδάφιο. 

ΑΔΑ: ΨΔΤΒΟΡ05-Ν14
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4. Διευκρινίζει τους όρους της οικείας διακήρυξης ως εξής: Σε όσες περιπτώσεις κατά την οικεία 

διακήρυξη απαιτείται η έκδοση δικαιολογητικών, τα οποία πρέπει να είναι επίκαιρα κατά το 

χρόνο υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και για αντικειμενικούς λόγους οι οικονομικοί φορείς 

δεν είναι σε θέση να τα έχουν στην διάθεσή τους, περιλαμβάνουν στο σχετικό πεδίο του 

ΕΕΕΣ δήλωση, στην οποία δηλώνουν ότι καλύπτουν τη σχετική απαίτηση της διακήρυξης, 

αναφέροντας τον λόγο για τον οποίο βρίσκονται σε αδυναμία έκδοσης του σχετικού 

δικαιολογητικού. Επιπλέον, έγγραφα που εκδόθηκαν εν όψει της υποβολής αιτήσεως 

συμμετοχής στις 16.3.2020 και θα ήταν επίκαιρα με βάση την ως άνω ημερομηνία αλλά 

πλέον δεν είναι επίκαιρα, θεωρούνται κατ’ εξαίρεσιν επίκαιρα, εφόσον οι οικονομικοί φορείς 

περιλάβουν στο ΕΕΕΣ δήλωση περί αδυναμίας έκδοσης εκ νέου των εγγράφων αυτών. Η 

δήλωση περί αδυναμίας έκδοσης των εγγράφων, κατά τα δύο προηγούμενα εδάφια, μπορεί 

να περιληφθεί και σε ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα. 

5. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί άμεσα στην ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ: http://www.edsna.gr., 

στον ιστότοπο (site) του προγράμματος «Διαύγεια» του ΕΔΣΝΑ και στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, και σχετική ανακοίνωση να σταλεί στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για δημοσίευση και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΣ): http://www.eprocurement.gov.gr, καθώς και στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι. 

4.   Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης. 

 

               Εκδόθηκε η με αριθμ. 108/2020 Α.Ε.Ε. και υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 

 Αθήνα, 16-03-2020 

 

                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Χιωτάκης Νικόλαος 

Παππούς Χρήστος 

Μπουραϊμης Δημήτρης  

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

                          Σμέρος Ιωάννης 

                      Μπουρνούς Ευάγγελος 

      Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
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