
 

Αθήνα, 04/06/2020 

Ερώτηση  

 

Προς:  τον Υπουργό Εσωτερικών 

   

Θέμα: «Κατ΄ εξαίρεσιν διαδικασίες συμβάσεων του Δήμου Αθηναίων»  

 

Μετά τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου, σε κατ’ 

εξαίρεσιν διαδικασίες συμβάσεων προχώρησε και ο Δήμος Αθηναίων για την προμήθεια 

υλικών, αλλά και την ανάθεση εργασιών, συνολικού εκτιμώμενου κόστους 2.005.855 ευρώ, 

που αφορούν την εφαρμογή των προσωρινών μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας των 

οχημάτων σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας.    

Οι δύο προσκλήσεις προσφορών που έχει ήδη υπογράψει ο δήμαρχος Αθηναίων αφορούν, 

μεταξύ άλλων, σε υλικά σήμανσης και διαγράμμισης οδών, αστικό εξοπλισμό, ζαρντινιέρες, 

αντιολισθηρά επιχρίσματα, που σχετίζονται με κυκλοφοριακές αλλαγές και έργα αύξησης 

του χώρου για πεζούς και για μετακινούμενους με ποδήλατα και άλλα μέσα ήπιας 

μετακίνησης στην καρδιά της πρωτεύουσας. 

Αξίζει να σημειωθεί πως η ανάδειξη αναδόχου, σύμφωνα με τις προκλήσεις ενδιαφέροντος, 

«θα πραγματοποιηθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής, και οι προσφορές θα υποβληθούν για το σύνολο των 

ποσοτήτων των υπό προμήθεια ειδών και των απαιτούμενων εργασιών, σύμφωνα με τη 

μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας» ενώ δεν θα χρησιμοποιηθεί η ΕΣΗΔΗΣ.  

Φυσικά δεν μπορεί παρά να μας προκαλεί εντύπωση η απόφαση για μια τόσο εκτεταμένη 

κυκλοφοριακή παρέμβαση, καθώς μιλάμε για κυκλοφορικές διευθετήσεις, με περιορισμό της 

χρήσης οχημάτων, που αφορούν στην περιοχή γύρω από την Πλάκα, στο εμπορικό 

τρίγωνο, την οδό Μητροπόλεως, το τμήμα της Ερμού μετά την οδό Αθηνάς, την 

Πανεπιστημίου κ.ά. 
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Με δεδομένα τα παραπάνω, 

Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Γιατί ήταν απαραίτητο να ξεκινήσει μια τόσο μεγάλη κυκλοφοριακή παρέμβαση που 

θα τροποποιήσει αρκετά την καθημερινότητα των κατοίκων του κέντρου της Αθήνας 

κι όχι μόνο, αυτή την περίοδο με ακόμη εμφανή τον κίνδυνο του COVID-19; 

2. Για ποιο λόγο δόθηκε μια τόσο αυστηρή χρονικά προθεσμία υποβολής προσφορών, 

μόλις 5 ημερών; 

3. Γιατί οι συμβάσεις δεν θα περάσουν από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων; 

4. Ποιος προϋπολογισμός θα καλύψει το κόστος του έργου; Ο προϋπολογισμός του 

Δήμου Αθηναίων, της Περιφέρειας Αττικής ή του Υπουργείου; 

 

 

Η ερωτώσα βουλευτής  

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




