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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ   ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
Γ/λζε: Λ. Σπγγξνύ 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αζήλα 

 Σηλ.: 213 20 63 776 
         213 20 63 538 
 
ςνεδπίαζη 22η 

Απόθαζη ςπ’ απιθ. 1021/2019 
Σηελ Αζήλα, ζήκεξα ζηηο 16-04-2019, εκέξα Σπίηη θαη ώξα 09:30 π.μ., ζην Καηάζηεκα ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ε Οικονομική Επιηποπή, ύζηεξα από ηελ 
ππ’ αξηζ. πξση. νηθ. 102596 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο πνπ θνηλνπνηήζεθε λόκηκα ζηα κέιε 
ηεο, ζηηο 11-04-2019. 

 
Θέμα 10ο  

Σπγθξόηεζε Δπηηξνπήο γηα ηελ Τερληθή Δπηζεώξεζε θαη ηελ παξαιαβή εξγαζηώλ θαη πάζεο 
θύζεσο πιηθώλ θνξηεγώλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. 
 
Παξόληεο: 
Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θνο Καξακάλνο Φξήζηνο θαη  
Τα ηαθηηθά κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θθ.: 

 Σηεξγίνπ Ισάλλα  

 Γεκάθνο Γεκήηξηνο 

 Μπαιάθαο Γεώξγηνο 

 Σαπνπλά Αγγειηθή  

 Αδακνπνύινπ Αηθαηεξίλε 
Τα αλαπιεξσκαηηθά κέιε: 

 Φξπζηθόο Φώηηνο 

 Μεηαμά Δηξήλε 
Απόληεο:  
Τα ηαθηηθά κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ.θ.: 

 Αιεμίνπ Αζαλάζηνο 

 Τδίβα Αηκηιία 

 Καξάκπειαο Κσλζηαληίλνο  

 Βξύλα Φσηεηλή  

 Μπαινύ Αιεμάλδξα 
 
Δθ ησλ αλσηέξσ απόλησλ ηαθηηθώλ κειώλ ηα (2) δύν έρνπλ αληηθαηαζηαζεί από ηα 
αλαπιεξσκαηηθά κέιε.  

 
Φξέε Γξακκαηέα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εθηειεί ε ππάιιεινο ηεο Πεξηθέξεηαο θα Αζελά 
Γεκεηξνπνύινπ. 
 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε απαξηία θαζώο είλαη παξόληα 8 από ηα 11 κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ν 
πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θ. Καξακάλνο, δίλεη ην ιόγν ζηελ θα Μνπξηδαλνύ ε νπνία ελεκεξώλεη ηα 
κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηα εμήο: 
 
Η ππεξεζία ζέηεη ππόςε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηα παξαθάησ: 
1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010  «Νέα  Αξρηηεθηνληθή  ηεο  Απηνδηνίθεζεο  θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο   Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/η.Α’/07-06-2010), όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη θαζώο θαη ηηο όκνηέο ηνπ Ν.4071/2012, 
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2. Τηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΔΚ 1661/η.Β’/11-05-18) Απόθαζεο ηνπ 

Σπληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε αξηζ. 121/2018 

απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Σπκβνπιίνπ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, πεξί ηξνπνπνίεζεο - 

επηθαηξνπνίεζεο ηνπ «Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο» 

3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 «Σπγθξόηεζε ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο» ηνπ 

Ν.4024/2011 (ΦΔΚ 226/η.Α’/27.10.2011), 

4. Τν Ν.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ 

ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν Πξόγξακκα 

Γηαύγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 112/η.Α’/13-07-2010), 

5. Τν Ν.Γ. 2396/1953 (ΦΔΚ 117/Α΄) «πεξί θαλνληζκνύ ρξήζεσο θαη θηλήζεσο απηνθηλήησλ 

νρεκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ο.Τ.Α. θαη ησλ ελ γέλεη Ν.Π.Γ.Γ», 

6. Τελ ππ’ αξηζ. 6400/2060/84 (ΦΔΚ 387/Β) απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ ηεο Πξνεδξίαο ηεο 

Κπβέξλεζεο «Γηαδηθαζία αγνξάο, δηάζεζεο, ζέζεο, άξζεο ηεο θπθινθνξίαο θ.ι.π. απηνθηλήησλ 

ησλ Υπεξεζηώλ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.Γ. 2396/1953 θαη δηθύθισλ», 

7. Τελ ππ’ αξηζ. 3373/390/20.3.75 (ΦΔΚ 349/Β') Απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ ηεο Πξνεδξίαο ηεο 

Κπβέξλεζεο «Πεξί θαζνξηζκνύ δηαδηθαζίαο επηζθεπήο, ζπληεξήζεσο, αγνξάο αληαιιαθηηθώλ 

θαη πξνκεζείαο θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ θιπ. ησλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ 

Οξγαληζκώλ Τνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο θαη ησλ ελ γέλεη ΝΠΓΓ θιπ.» όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ηελ ππ’ αξηζ. 4993/745/75 (ΦΔΚ 489/Β’) απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ ηεο Πξνεδξίαο ηεο 

Κπβέξλεζεο, 

8. Τελ αλάγθε ζύζηαζεο θαη ζπγθξόηεζεο  εηδηθήο επηηξνπήο, έξγν ηεο νπνίαο είλαη ε ηερληθή 

επηζεώξεζε, ν έιεγρνο θαηαιιειόηεηαο ή αζύκθνξεο θπθινθνξίαο, ε πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 

παξαιαβή παξνρήο εξγαζηώλ & πάζεο θύζεσο πιηθώλ ησλ θνξηεγώλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ 

ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ Κεληξηθνύ, Βνξείνπ, Γπηηθνύ θαη Νόηηνπ Τνκέα Αζελώλ θαζώο θαη 

ησλ Δπηηειηθώλ Γηεπζύλζεσλ. Δπίζεο, ε παξαιαβή ησλ παξαρσξεζέλησλ κεραλεκάησλ έξγνπ 

θαη θνξηεγώλ ζε άιινπο θνξείο κεηά  ηε ιήμε ησλ ζρεηηθώλ ζπκβάζεσλ, 

9. Τν κε Αξηζ. Πξση. 1491/29-03-19 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηαρείξηζεο Μεηξνπνιηηηθώλ Υπνδνκώλ.  

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, 
 

ΕΙΗΓΟΤΜΑΣΕ 
ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη γηα ηε ζύζηαζε θαη ζπγθξόηεζε ηεο Δπηηξνπήο ηερληθήο 
επηζεώξεζεο θαη παξαιαβήο γηα ηα ππεξεζηαθά θνξηεγά θαη ηα κεραλήκαηα έξγνπ ε νπνία 
απνηειείηαη από ηνπο εμήο: 
Σακηικά μέλη:  
1. Μάιιεο Νηθόιανο, θιάδνπ ΤΔ Μεραληθώλ κε βαζκό Α’, Πξόεδξνο  

2. Κνπθνπβέο Ηιίαο, θιάδνπ ΓΔ Τερληθώλ κε βαζκό Α’, Μέινο  

3. Γηαλλίηζηνο Νηθόιανο, θιάδνπ ΓΔ Τερληθώλ κε βαζκό Α’, Μέινο 

 
Αναπληπωμαηικά μέλη: 

1. Σπαήο Θεόδσξνο, θιάδνπ ΓΔ Τερληθώλ κε βαζκό Α’, Αλαπι. Πξόεδξνο 

2. Μαπξνεηδάθεο Απόζηνινο, θιάδνπ ΓΔ Τερληθώλ κε βαζκό Α’, Αλαπι. Μέινο 

3. Βηθάηνο Γεξάζηκνο, θιάδνπ ΓΔ Φεηξηζηώλ Μεραλεκάησλ κε βαζκό Α’,  Αλαπι. Μέινο 

 
Γπαμμαηέαρ: Φσηεηλνύ Βαζηιηθή, θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ, κε Βαζκό Α’ 
 
Έπγο ηηρ Επιηποπήρ είλαη ε ηερληθή επηζεώξεζε, ν έιεγρνο θαηαιιειόηεηαο ή αζύκθνξεο 
θπθινθνξίαο,  ε  πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή πάζεο θύζεσο πιηθώλ θαη παξνρήο εξγαζηώλ 
ησλ ππεξεζηαθώλ θνξηεγώλ θαη ησλ  κεραλεκάησλ έξγνπ ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ 
Κεληξηθνύ, Βνξείνπ, Γπηηθνύ θαη Νόηηνπ Τνκέα Αζελώλ θαζώο θαη ησλ επηηειηθώλ Γηεπζύλζεσλ θαη 
ε ζύληαμε ηνπ αλάινγνπ πξαθηηθνύ: α) ηερληθήο επηζεώξεζεο θαη πξνκήζεηαο πιηθώλ, β) 
παξαιαβήο. Δπίζεο, ε παξαιαβή παξαρσξεζέλησλ θνξηεγώλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ ζε άιινπο 
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θνξείο κεηά  ηε ιήμε ησλ ζρεηηθώλ ζπκβάζεσλ θαη ε ζύληαμε ηνπ ζρεηηθνύ πξσηνθόιινπ 

παξάδνζεο-παξαιαβήο. 
 

Μεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο 
ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
ομόθωνα αποθαζίζει 

 
Τε ζύζηαζε θαη ζπγθξόηεζε ηεο Δπηηξνπήο ηερληθήο επηζεώξεζεο θαη παξαιαβήο γηα ηα 
ππεξεζηαθά θνξηεγά θαη ηα κεραλήκαηα έξγνπ ε νπνία ζα απνηειείηαη από ηνπο εμήο: 
Σακηικά μέλη:  

1. Μάιιεο Νηθόιανο, θιάδνπ ΤΔ Μεραληθώλ κε βαζκό Α’, Πξόεδξνο  

2. Κνπθνπβέο Ηιίαο, θιάδνπ ΓΔ Τερληθώλ κε βαζκό Α’, Μέινο  

3. Γηαλλίηζηνο Νηθόιανο, θιάδνπ ΓΔ Τερληθώλ κε βαζκό Α’, Μέινο 

 
Αναπληπωμαηικά μέλη: 

1. Σπαήο Θεόδσξνο, θιάδνπ ΓΔ Τερληθώλ κε βαζκό Α’, Αλαπι. Πξόεδξνο 

2. Μαπξνεηδάθεο Απόζηνινο, θιάδνπ ΓΔ Τερληθώλ κε βαζκό Α’, Αλαπι. Μέινο 

3. Βηθάηνο Γεξάζηκνο, θιάδνπ ΓΔ Φεηξηζηώλ Μεραλεκάησλ κε βαζκό Α’,  Αλαπι. Μέινο 

 
Γπαμμαηέαρ: Φσηεηλνύ Βαζηιηθή, θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ, κε Βαζκό Α’ 
 
Έπγο ηηρ Επιηποπήρ είλαη ε ηερληθή επηζεώξεζε, ν έιεγρνο θαηαιιειόηεηαο ή αζύκθνξεο 
θπθινθνξίαο,  ε  πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή πάζεο θύζεσο πιηθώλ θαη παξνρήο εξγαζηώλ 
ησλ ππεξεζηαθώλ θνξηεγώλ θαη ησλ  κεραλεκάησλ έξγνπ ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ 
Κεληξηθνύ, Βνξείνπ, Γπηηθνύ θαη Νόηηνπ Τνκέα Αζελώλ θαζώο θαη ησλ επηηειηθώλ Γηεπζύλζεσλ θαη 
ε ζύληαμε ηνπ αλάινγνπ πξαθηηθνύ: α) ηερληθήο επηζεώξεζεο θαη πξνκήζεηαο πιηθώλ, β) 
παξαιαβήο. Δπίζεο, ε παξαιαβή παξαρσξεζέλησλ θνξηεγώλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ ζε άιινπο 
θνξείο κεηά  ηε ιήμε ησλ ζρεηηθώλ ζπκβάζεσλ θαη ε ζύληαμε ηνπ ζρεηηθνύ πξσηνθόιινπ 

παξάδνζεο-παξαιαβήο. 
 

 
 

 
Ο Ππόεδπορ 

 
 
 
 
 

 
Καπαμάνορ Υπήζηορ 

Σα Μέλη  
ηεπγίος Ιωάννα  
Δημάκορ Δημήηπιορ 
Μπαλάθαρ Γεώπγιορ 
αποςνά Αγγελική  
Αδαμοπούλος Αικαηεπίνη 
Υπςζικόρ Φώηιορ 
Μεηαξά Ειπήνη 
 

 

ΑΔΑ: ΩΥ107Λ7-031


		2019-04-19T14:32:50+0300
	Athens




