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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 49η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2308/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 12-10-2021, 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: 839250/7-10-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η 
οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 7-10-2021. 
 

Θέμα 58ο  
Ορισμός της ΔΙΔΙΜΥ ως αρμόδια Υπηρεσία για την διενέργεια όλων των απαιτούμενων ενεργειών -
για την σύνταξη τευχών δημοπράτησης, διενέργεια διαγωνισμού, ανάδειξη μειοδότη και επίβλεψη - 
του έργου με τίτλο «Δημιουργία, λειτουργία και φύλαξη Χριστουγεννιάτικου χωριού στο Πεδίο 
Άρεως από 20.12.2021 έως 04.01.2022 ». 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 
 Κόκκαλης Βασίλειος 
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
 Μπαλάφας Γεώργιος  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Βλάχου Γεωργία 
 Μελάς Σταύρος 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λογοθέτη Αικατερίνη  
 Χρονοπούλου Νίκη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Κουρή Μαρία 
 Καραμάνος Χρήστος 
 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 Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 10 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Κοκμοτο, ο 
οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας  υπόψη:  

ΑΔΑ: ΨΜΒΗ7Λ7-3Υ3



 

 2 

 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/Α/07-6-2010) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ειδικότερα το αρθ. 5 που 
αφορά την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και 
κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, καθώς και τη συγκρότηση των 
ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, 
υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους, από την Οικονομική  Επιτροπή. 

3. Την υπ’ αριθμ. 37419/13479/8-5-2018 (ΦΕΚ 1661/Β΄/11-5-2018) Απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η αρ. 121/2018 Απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου περί τροποποίησης- επικαιροποίησης του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.  

4. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Το Π.Δ. 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 (ΦΕΚ 42Α’), 
αρμοδιότητας των Περιφερειών». 

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

 
Η Υπηρεσία θέτει υπόψη τα παρακάτω:  
 

o Το γεγονός ότι, η Διεύθυνση Πάρκων και Αλσών δεν διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία 
και τεχνική επάρκεια για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης για τον απαιτούμενο 
διαγωνισμό. 

o Το γεγονός ότι, Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής 
είναι η Τεχνική Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 
Έργων και Υποδομών, η οποία έχει εμπειρία και διαθέτει εξειδικευμένο και επαρκώς 
στελεχωμένο Τμήμα το οποίο μπορεί να αξιολογήσει τις εργασίες που απαιτούνται και 
ασχολείται με εκτέλεση εργασίων κατασκευής και συντήρησης δικτύων και εγκαταστάσεων 
φωτεινής σηματοδότησης, ηλεκροφωτισμού κ.λ.π.. 

o Η ΔΙΔΙΜΥ Περιφέρειας Αττικής έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στη σύνταξη τευχών και ήδη, τα 
δύο προηγούμενα χρόνια, με τις υπ’ αριθμ. 2774/2019 & 2031/2020 αντίστοιχες 
αποφάσεις προέβει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη δημοπράτηση και εκτέλεση 
των εργασιών δημιουργίας, λειτουργίας και φύλαξης Χριστουγεννιάτικου χωριού στο Πεδίο 
του Άρεως 

o Το γεγονός ότι, υπάρχει καταφανής πίεση χρόνου δεδομένου ότι η εορταστική  
Χριστουγεννιάτικη περίοδος του 2021, ξεκινάει σε λιγότερο από ενάμιση μήνα και η 
αναγκαιότητα για όλες τις διαδικασίες σύνταξης τευχών δημοπράτησης θα πρέπει να 
ολοκληρωθούν σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, προκειμένου όλες οι απαιτούμενες 
προμήθειες και εργασίες να έχουν ολοκληρωθεί έγκαιρα. Ως εκ τούτου οι διαδικασίες 
σύνταξης τευχών δημοπράτησης, η διενέργεια διαγωνισμού, η ανάδειξη μειοδοτών, θα 
πρέπει να ολοκληρωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς καθυστερήσεις. 

o Το γεγονός ότι, η λειτουργία Χριστουγεννιάτικου εορταστικού χωριού στο Πεδίο Άρεως, 
στο πλαίσιο αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των πολιτών, προάγει τους κοινωφελείς 
στόχους της Περιφέρειας Αττικής στα Πάρκα και Άλση αρμοδιότητας της.   

 
Κατόπιν των ανωτέρω,  

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 
Στην Οικονομική Επιτροπή  να αποφασίσει για την διενέργεια όλων των απαιτούμενων ενεργειών 
για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης, την διενέργεια διαγωνισμού, ανάδειξη μειοδότη και 
επίβλεψη των συμβάσεων που θα προκύψουν από την Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών 
Υποδομών Περιφέρειας Αττικής του έργου με τίτλο «Δημιουργία, λειτουργία και φύλαξη 
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Χριστουγεννιάτικου χωριού από 20.12.2021 έως 04.01.2022  στο Πεδίο Άρεως»,  συνολικού 
προϋπολογισμού 60.000,00 €  πλέον Φ.Π.Α. και 74.400,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
 

την διενέργεια όλων των απαιτούμενων ενεργειών για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης, την 
διενέργεια διαγωνισμού, ανάδειξη μειοδότη και επίβλεψη των συμβάσεων που θα προκύψουν από 
την Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής του έργου με τίτλο 
«Δημιουργία, λειτουργία και φύλαξη Χριστουγεννιάτικου χωριού από 20.12.2021 έως 
04.01.2022  στο Πεδίο Άρεως»,  συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 €  πλέον Φ.Π.Α. και 
74.400,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και το αναπληρωματικό 

μέλος κα. Λογοθέτη Αικατερίνη καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση. 
 Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Χρονοπούλου Νίκη δηλώνει λευκό με 

την εξής παρατήρηση: «Το γεγονός ότι, η Διεύθυνση Πάρκων και Αλσών δεν διαθέτει την 
απαιτούμενη εμπειρία και τεχνική επάρκεια για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης για τον 
απαιτούμενο διαγωνισμό για τρίτη συνεχή χρονιά δεν φαίνεται να συγκινεί τη Διοίκηση. 
Σημασία έχει να γίνεται η δουλειά» . 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Μπαλάφας Γεώργιος  
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Μελάς Σταύρος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη  
Χρονοπούλου Νίκη 
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