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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 

          213 20 63 537 

 

Συνεδρίαση 36η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 1436/2013 

 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 12/07/2013,  ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.µ. ,  στο Κατάστηµα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από 
πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη της, στις 09/07/2013.  

 

Θέµα 7
o 
 

Α) Έγκριση τευχών δηµοπράτησης, διενέργειας διαγωνισµού και περίληψης διακήρυξης της 
παροχής υπηρεσιών:"ΣΗΜ-08/12: Συντήρηση υπόγειων διαβάσεων πεζών και οχηµάτων, οδικών 
αξόνων Περιφέρειας Αττικής", συνολικού προϋπολογισµού 850.000,00 ευρώ 
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), Β) Έγκριση αποστολής περίληψης διακήρυξης για δηµοσίευση. 
 
Παρόντες:  

• Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Βασίλειος Κόκκαλης 

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Άννα Μεθυµάκη 

• Ιωάννης Αξαρλής  

• Χρήστος Κουρούσης  

• Ελένη Ζαφειρίου 
Τα αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ: 

• Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  

• Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 
Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στυλιανός Μαριδάκης 

• Γεώργιος Καστρινάκης  

• Σπυρίδων Σπυρίδων  

• Χαράλαµπος Καραθάνος 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Ντόβα 
Μαρία. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. 
Θεοφίλη, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Του N.2218/1994, του N.2240/1994 και του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική   Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2.  Του Π.∆. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α’/27-12-2010)  «Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής» όπως  

τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 44403 Απόφαση (ΦΕΚ 2494Β’/4-11-2011) του Υπουργού 
Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής». 

3.  Του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215Α’/30-9-2011) «Ρύθµιση θεµάτων της Περιφέρειας Αττικής». 
4.  Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "Σύναψη ∆ηµοσίων Συµβάσεων Υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε     

µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 για την τροποποίηση   
του  παραρτήµατος XX της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήµατος VIII  της οδηγίας 
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2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου περί  δηµοσίων συµβάσεων και µε τον Κανονισµό 
2083/2005 της 19ης ∆εκεµβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών  2004/17/ΕΚ και 
2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, όσον αφορά  τα κατώτατα 
όρια εφαρµογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων. 

5.    α. Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 842/2011 της Επιτροπής της 19ης Αυγούστου 2011 περί 
καταρτίσεως τυποποιηµένων εντύπων για τη δηµοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων 
στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων και περί καταργήσεως του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1564/2005. 
β. Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1251/2011 της Επιτροπής της 30ης Νοεµβρίου 2011 για την 
τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρµογής τους κατά τις 
διαδικασίες σύναψης συµβάσεων. 

6. Ο Ν.3886/10 (ΦΕΚ 173/Α/10) «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της 
σύναψης συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε 
την οδηγία 89/665ΕΟΚ». 

7. Το Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 
2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές 
Συναλλαγές». 

8.   Το Π.∆ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων 
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών" όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2005/51/ΕΚ της 
Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
16ης Νοεµβρίου 2005 

9.   Ο Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους 
και άλλες διατάξεις», άρθρα 82 έως 84. 

10.   Ο Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις σχετικών 
θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95) «Υπαίθριο Εµπόριο και 
άλλες ∆ιατάξεις» 

11.  Το Π∆118/2007 Κανονισµός προµηθειών ∆ηµοσίου και ΝΠ∆∆.  
12. Του Π.∆. 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 της 
Ερµηνευτικής Εγκυκλίου 6 µε αρ. πρωτ. 13400/17-04-2013 της Γ. ∆/νσης Τπο. Αυτ/σης του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 

13.  Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της 
παρούσας παροχής υπηρεσιών και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και 
ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση των προς παροχή υπηρεσιών της 
παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.  

Και αφού λάβετε υπόψη :  

α.  Την µε αριθµ. πρωτ. οικ.61/11-01-2011 (Φ.Ε.Κ. 18 Β’/14-01-2011) απόφαση του     
Περιφερειάρχη Αττικής περί «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες».   
β.  Την µε αριθµ. πρωτ. 129966/16-12-2011 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής, µε την οποία 
τοποθετήθηκε αναπληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης ∆9.  
γ.  Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης». 
δ.   Η µε αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508 – 7/11/2011 απόφαση  του  Υπουργείου  
∆ιοικητικής     Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.  
ε.  Τη µελέτη του θέµατος που συντάχθηκε από την ∆ιεύθυνση Οδικών Έργων Περιφέρειας  
Αττικής (∆9). 
στ.Την από 9-4-2012 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας 
 (Α∆Α: Β4ΩΗΦ-240).  
Αντικείµενο της παροχής υπηρεσιών :    

Η υπό δηµοπράτηση παροχή υπηρεσιών περιλαµβάνει τα παρακάτω: 
1. Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων Να Υ.Π. 
2. Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων ειδικής κατασκευής υπογείων διαβάσεων για λαµπτήρα     

φθορισµού  ισχύος 58W 
3. Προµήθεια λαµπτήρων φθορισµού 
4. Προµήθεια λαµπτήρων Να Υ.Π. 
5. Τακτικός καθαρισµός δαπέδου-κλιµάκων υπογείων διαβάσεων που διαθέτουν παροχή νερού 
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6. Τακτικός καθαρισµός δαπέδου-κλιµάκων υπογείων διαβάσεων που δεν διαθέτουν παροχή 
νερού.  

7. ∆ΙΜΗΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ∆ΙΑΒΑΣΕΩΝ, δηλαδή :   

• Αντικατάσταση κατεστραµµένων ή αποκολληµένων πλακιδίων τόσο στους τοίχους όσο και στο 
δάπεδο 

• Αντικατάσταση υαλοπινάκων 

• Επιχρίσµατα 

• Βαφές τοίχων και κιγκλιδωµάτων και µεταλλικών επιφανειών 

• Αντικαταστάσεις αρµών πλακιδίων ή επισκευές τους 

• Eγκατάσταση νέων φωτιστικών σωµάτων και λαµπτήρων 

• Συντήρηση και αντικατάσταση φωτιστικών σωµάτων, αντικατάσταση καµένων λαµπτήρων και 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 

• Συµπλήρωση –αντικατάσταση εσχαρών υδροσυλλογής  

• Επισκευή και συντήρηση ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού άντλησης και απορροής οµβρίων 
υδάτων,  λυµάτων και αντιµετώπισης πληµµυρικών φαινοµένων 

• Καθαρισµός υπογείων διαβάσεων οχηµάτων, πλακιδίων των υπογείων διαβάσεων πεζών, των 
πλέξιγκλας των φωτιστικών, των σχαρών των φρεατίων  κ.λ.π.  

• Κατασκευή βιοµηχανικών δαπέδων, κατασκευή και τοποθέτηση  κιγκλιδωµάτων 

• Τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών οδού, ανακλαστικών οριολωρίδων επι στηθαίων,  
∆ιαγράµµιση κρασπέδου ή οδοστρώµατος µε ανακλαστική βαφή 

• Αντικατάσταση των κατεστραµµένων ή απωλεσθέντων σχαρών των φρεατίων µε πλαστικά 
βαρέως τύπου. 

• Αντικατάσταση των κατεστραµµένων ή απωλεσθέντων  καλυµµάτων φρεατίων επίσκεψης 
υπογείων χώρων 

• Επιτήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισµού υπόγειας διάβασης πεζών 

• Άρση βλαβών, άµεσες επεµβάσεις σε έκτατη ανάγκη, λοιπές εργασίες συντήρησης ,όπως 
ενδεικτικά αναφέρονται στο Τιµολόγιο  και γενικά  κάθε εργασία που θα κριθεί αναγκαία για την 
οµαλή, εύρυθµη και ασφαλή λειτουργία των  υπόγειων διαβάσεων πεζών και οχηµάτων  σε όλη 
τη διάρκεια του έργου 

8. Άρση βλαβών των υλικών και του εξοπλισµού που θα εγκατασταθούν, καθώς και των 
εκτελεσθεισών εργασιών εγκατάστασης  υλικών  και εξοπλισµού,   κατά την περίοδο εγγύησης 
καλής λειτουργίας, όπως ορίζεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
Το αντικείµενο της παρούσας διακήρυξης είναι η παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών για τη 
συντήρηση υπόγειων διαβάσεων πεζών και οχηµάτων, Οδικών Αξόνων Περιφέρειας 

Αττικής  και υπάγεται σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ Α της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης/03/2004 «περί συντονισµού των 
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» στηv 
κατηγορία 1 και στο τµήµα µε κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV) 
50230000-6 (Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και συναφείς υπηρεσίες  για οδούς και λοιπό 
εξοπλισµό), (CPV) 50232100-1 (Συντήρηση εγκαταστάσεων δηµόσιου φωτισµού), (CPV) 
50700000-2 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου),  (CPV)  
50710000-5  ( Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων 
κτιρίου),  (CPV) 90910000-9  (Υπηρεσίες καθαρισµού).  

Αντικείµενο της εισήγησης :    

Α) Η έγκριση τευχών δηµοπράτησης, διενέργειας διαγωνισµού και περίληψης διακήρυξης της 
παροχής υπηρεσιών:  «ΣΗΜ-08/12 : Συντήρηση υπόγειων διαβάσεων πεζών και 
οχηµάτων,   Οδικών Αξόνων Περιφέρειας Αττικής» , συνολικού προϋπολογισµού 
850.000,00 €    (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), 

Β)   Η έγκριση αποστολής περίληψης της διακήρυξης για δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα των  
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων , στην εφηµερίδα της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο ,όπως 
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ  

Επειδή :  

α)   Mε την από 9-4-2012 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας 
(Α∆Α: Β4ΩΗΦ-240) και  το έγγραφο µε αρ. πρωτ. 59099/26-04-12 της ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, το έργο παροχής υπηρεσιών θα χρηµατοδοτηθεί από τη ΣΑΕΠ 085, 
κωδικός έργου 2012ΕΠ08500149 του Π∆Ε., µε εγκεκριµένο Προϋπολογισµό  850.000,00 € . 

 β)   Η δηµοπράτηση της παροχής υπηρεσιών  του θέµατος, που αφορά προµήθεια φωτιστικών 
σωµάτων και λαµπτήρων, καθαρισµό δαπέδου-κλιµάκων υπόγειων διαβάσεων αλλά και 
εργασίες συντήρησης υπόγειων διαβάσεων πεζών και οχηµάτων, Οδικών Αξόνων Περιφέρειας 
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Αττικής, είναι εξαιρετικά επείγουσα. Οι εν λόγω εργασίες δηµοπρατούνται µε ετήσια κατά µέσον 
όρο διάρκεια και τα έργα προηγούµενου έτους έχουν περαιωθεί προ πολλού, µε αποτέλεσµα 
να υπάρχουν ελλείψεις και βλάβες και να είναι ακάθαρτες, γεγονός που καθιστά κατεπείγουσα 
τη δηµοπράτηση της νέας παροχής υπηρεσιών.    

γ) Η ∆ιεύθυνση ∆9 έχει συντάξει τα τεύχη  δηµοπράτησης της  παροχής υπηρεσιών που 
αποτελούνται από :  
1. ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας  
2. Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς  
3. Τιµολόγιο  
4. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)   
5. Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.)- Τ.Σ.Υ. 
6. Προϋπολογισµό  

δ)  Η µελέτη (τεύχη δηµοπράτησης) όπως συντάχθηκε από την υπηρεσία µας κρίνεται τεχνικά 
ορθή. 

ε)  i) Σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 38 του π.δ.118/2007 και την παρ. 3 του άρθρου 6 του 
ν.2286/1995 για την εν λόγω παροχή υπηρεσιών λόγω του εξειδικευµένου αντικειµένου, έχει 
συσταθεί  πενταµελής (5) επιτροπή διαγωνισµού, σύµφωνα µε την  αρ. 1310/2013/28-06-2013 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,  που αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους  
της ∆9 και της ∆ΚΕΣΟ, µετά από  δηµόσια κλήρωση ,  για την αξιολόγηση δηµοπρατούµενων 
παροχών υπηρεσιών, εκ των οποίων ο ένας (1)  ορίστηκε ως πρόεδρος της επιτροπής και από 
έναν εκπρόσωπο της ΠΕ∆Α  και του ΤΕΕ. 

        ii) Σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 38 του π.δ.118/2007 και την παρ. 3 του άρθρου 6 του 
ν.2286/1995 για την εν λόγω παροχή υπηρεσιών λόγω του εξειδικευµένου αντικειµένου, έχει 
συσταθεί   Τριµελής Γνωµοδοτική επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.∆. 
118/2007  και προσφυγών του Ν. 3886/2010 για την εν λόγω παροχή υπηρεσιών , σύµφωνα 
µε την αρ. 1311/2013/28-06-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε  

Α. 1.Την  έγκριση , σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 176 του Ν.3852/10 των όρων της 
∆ιακήρυξης, των τευχών δηµοπράτησης και της  περίληψης διακήρυξης της παροχής 
υπηρεσιών : «ΣΗΜ-08/12 : Συντήρηση υπόγειων διαβάσεων  πεζών και οχηµάτων,   

Οδικών Αξόνων Περιφέρειας Αττικής» , συνολικού προϋπολογισµού 850.000,00 € 
(συµπεριλαµβανοµένου  του Φ.Π.Α.), 

    2.Την έγκριση δηµοπράτησης και εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών από τις αρµόδιες 
υπηρεσίες της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού & Υποδοµών της 
Περιφέρειας Αττικής, ήτοι  η ∆ιεύθυνση Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (∆9) ως η 
Υπηρεσία αρµόδια να επιληφθεί των διαδικασιών που απαιτούνται για τη διενέργεια του 
διαγωνισµού   και  που θα εποπτεύει την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται  στην 
διακήρυξη και η ∆ιεύθυνση Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (∆.Κ.Ε.Σ.Ο.)  ως η 
Υπηρεσία αρµόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των εργασιών συντήρησης, 
βελτίωσης και εγκατάστασης.                                                  

Β.  Την έγκριση αποστολής της  Περίληψης ∆ιακήρυξης για δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων , στην εφηµερίδα της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο, όπως 
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 
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∆ιακήρυξης, των τευχών δηµοπράτησης και της  περίληψης διακήρυξης της παροχής 
υπηρεσιών : «ΣΗΜ-08/12 : Συντήρηση υπόγειων διαβάσεων  πεζών και οχηµάτων,   

Οδικών Αξόνων Περιφέρειας Αττικής» , συνολικού προϋπολογισµού 850.000,00 € 
(συµπεριλαµβανοµένου  του Φ.Π.Α.), 

2. Την έγκριση δηµοπράτησης και εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών από τις αρµόδιες 
υπηρεσίες της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού & Υποδοµών της 
Περιφέρειας Αττικής, ήτοι  η ∆ιεύθυνση Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (∆9) ως η 
Υπηρεσία αρµόδια να επιληφθεί των διαδικασιών που απαιτούνται για τη διενέργεια του 
διαγωνισµού   και  που θα εποπτεύει την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται  στην 
διακήρυξη και η ∆ιεύθυνση Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (∆.Κ.Ε.Σ.Ο.)  ως η 
Υπηρεσία αρµόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των εργασιών συντήρησης, 
βελτίωσης και εγκατάστασης.                                                  
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3. Την έγκριση αποστολής της  Περίληψης ∆ιακήρυξης για δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων , στην εφηµερίδα της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο, 
όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 

 

 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  

Βασίλειος Κόκκαλης 

∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

Άννα Μεθυµάκη 

Ιωάννης Αξαρλής 

Χρήστος Κουρούσης 

Ελένη Ζαφειρίου  

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 

Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 
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