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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
         213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 19η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 935/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 08-04-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 94720 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
στις 03-04-2019. 

 
Θέμα 13ο  

Συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής παραλαβής παρακολούθησης και ελέγχου της παροχής 
Υπηρεσιών: «Συντήρηση, βελτίωση και εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών  αρμοδιότητος 
ΠΕ Πειραιά»,  προϋπολογισμού 500.000,00  €  με Φ.Π.Α.  
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  

 Αλεξίου Αθανάσιος 

 Δημάκος Δημήτριος 

 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Χρυσικός Φώτιος 

 Νερούτσου Μαρία 

 Λεβέντη Αγγελική 
Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Σαπουνά Αγγελική  

 Τζίβα Αιμιλία 

 Καράμπελας Κωνσταντίνος  

 Βρύνα Φωτεινή  

 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (3) τρία έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 8 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Την υπ’αρίθμ: 37419 / 13479 / 08.05.2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ’αρίθμ: 121/2018 Απόφαση του 

ΑΔΑ: 9ΡΔΔ7Λ7-Λ7Β



 2 

Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Ατττικής (ΦΕΚ 1661 / τ.Β’ / 11.05.2018), περί 
τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής. 

3. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

4. Το άρθρο 26 περί Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης του Ν. 4024/2011 
«Συνταξιοδοτικές  ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» 
(ΦΕΚ 226/τ.α/27.10.2011) 

5. Την υπ’αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας 
κληρώσεως για τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη 
διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, 
παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων» (ΦΕΚ 2540/τ.β/7-   11-2011). 

6. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Συγκρότηση συλλογικών 
οργάνων της διοίκησης και    ορισμός των   μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του 
Ν.4024/2011). 

7. Το άρθρο 159, παρ. ιβ και ιγ του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

8. Τον Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/τ.α/13-07-2010).  

9. Τη χρηματοδότηση της σύμβασης από τον Κ.Α.Ε. 9781.07.037.01 σε βάρος της πίστωσης 
του  προϋπολογισμού εξόδων  του Ειδικού Φορέα  07.072 της Περιφερειακής Ενότητας 
Πειραιά του οικ. έτους 2019,σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 351/02-01-2019   απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Δημοσιονομικών 
Δεσμεύσεων (ΑΔΑ:6ΙΕΜ7Λ7-6ΣΖ  ΑΔΑΜ:18REQ002997052 2018-04-25), ποσού 500.000,00 
€  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)  

10.  Την Απόφαση 1206/2018 (ΑΔΑ: Ω4Ψ07Λ7-ΑΣΧ) της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, τα τεύχη 
δημοπράτησης, η δημοπράτηση και η αποστολή περίληψης για τη δημοσίευση της παροχής 
υπηρεσιών που αναφέρεται στο θέμα. 

11. Την Απόφαση 2723/2018 (ΑΔΑ: 61ΓΔ7Λ7-ΖΛΥ)  της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής  με την οποία αποφασίστηκε η προσωρινή κατακύρωση της ηλεκτρονικής 
δημοπρασίας, για την ανάδειξη Παρόχου της σύμβασης των Υπηρεσιών« Συντήρηση, 
βελτίωση και εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών  αρμοδιότητος ΠΕ Πειραιά »  
προϋπολογισμού 500.000,00  €  με Φ.Π.Α.  στη μειοδότρια εταιρεία «ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» 
που πρόσφερε χαμηλότερη τιμή  232.632.68 € με ΦΠΑ 24%..  

12. Τη με αριθμ 203284/17-10-2018 Πρόσκληση της ΔΤΕΠΝ προς την εταιρεία «ΖΙΤΑΚΑΤ 
Α.Τ.Ε.Β.Ε.» για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης  

13. Τα δικαιολογητικά της εταιρείας «ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» που κατατέθηκαν  στο πρωτόκολλο 
της ΔΤΕΠΝ  με αρ.πρωτ 223679/12-11-2018  

14. Τα υπ’ αριθμ. Ι, ΙΙ και  ΙΙΙ  Πρακτικά της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διαγωνισμού.  
15. Την υπ’ αριθμ. 3701/2018 (ΑΔΑ: 6ΩΔΘ7Λ7-09Ρ)  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το 3ο Πρακτικό ελέγχου και αποδοχής των 
δικαιολογητικών και πιστοποιητικών του μειοδότη του διαγωνισμού και  κατακυρώνει οριστικά 
το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής  δημοπρασίας στην εταιρεία «ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε.»   με 
τελική δαπάνη  232.632,68 €  με ΦΠΑ. 

16. Τη με αριθμ. πρωτ  54787/08-03-2019 Πρόσκληση της ΔΤΕΠΝ  προς την εταιρεία «ΖΙΤΑΚΑΤ 
Α.Τ.Ε.Β.Ε.» για την υπογραφή της σύμβασης.  

17. Την  υπ’ αριθ. 5/2019 Πράξη του Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία 
δεν κωλύεται η υπογραφή της εν λόγω σύμβασης.  

18. Την  υπ’αριθμ. e-43191/08-03-2019 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ 
(βεβαίωση εγκυρότητας  με αρ.πρωτ.6870/22-03-2019)  και τα λοιπά απαιτούμενα για την 
υπογραφή της σύμβασης έγγραφα που αναφέρονται στη διακήρυξη και που κατατέθηκαν από 
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την εταιρεία «ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» στο πρωτόκολλο της ΔΤΕΠΝ με αρ. πρωτ. 74977/14-03-
2019. 

19. Το επείγον του θέματος που προκύπτει από την άμεση ανάγκη υπηρεσιών « Συντήρηση, 
βελτίωση και εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών  αρμοδιότητος ΠΕ Πειραιά »  

20. Την ανάγκη συγκρότησης  τριμελούς  επιτροπής παραλαβής παρακολούθησης και ελέγχου 
της παροχής Υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.11 δ και ε του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 
147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,  

21. Το από 19-02-2019 πρακτικό κλήρωσης μελών συλλογικών οργάνων, σύμφωνα με το οποίο 
κληρώθηκαν τα μέλη της τριμελούς  επιτροπής παραλαβής παρακολούθησης και ελέγχου της 
παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: « Συντήρηση, βελτίωση και εγκατάσταση πρασίνου στις 
νησίδες οδών  αρμοδιότητος ΠΕ Πειραιά » προϋπολογισμού 500.000,00 €  με Φ.Π.Α.  

Ε Π Ε Ι Δ Η 
 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.11 δ και ε του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», για την εκτέλεση των υπηρεσιών: « Συντήρηση, βελτίωση και εγκατάσταση 
πρασίνου στις νησίδες οδών  αρμοδιότητος ΠΕ Πειραιά » προϋπολογισμού 500.000,00 €  με 
Φ.Π.Α. , πρέπει να συγκροτηθεί  Επιτροπή παραλαβής παρακολούθησης και ελέγχου , με 
απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου.  

2. Η συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής παρακολούθησης και ελέγχου , γίνεται σύμφωνα 
με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 καθώς και με την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

3. Στην ειδικότητα που σχετίζεται με το αντικείμενο της παροχής του θέματος, η Υπηρεσία μας 
διαθέτει μόνο τον κ. Παντελή Μπουτεράκο Δασολόγο-Περιβαλλοντολόγο επομένως δεν 
τίθεται θέμα κλήρωσής του για την συμμετοχή του στην επιτροπή του θέματος και κλήρωση 
απαιτείται για τα άλλα δύο μέλη μεταξύ των υπαλλήλων άλλων ειδικοτήτων που διαθέτει η 
Υπηρεσία. 

4.  Με το από 19 -02 -2019 πρακτικό κλήρωσης μελών συλλογικών οργάνων, κληρώθηκαν τα 
παρακάτω μέλη, που θα συγκροτήσουν μαζί με τον Δασολόγο-Περιβαλλοντολόγο κ. Παντελή 
Μπουτεράκο  την Επιτροπή παραλαβής παρακολούθησης και ελέγχου  της παροχής  
υπηρεσιών:  

      «Συντήρηση, βελτίωση και εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών  αρμοδιότητος ΠΕ 
Πειραιά»     

     προϋπολογισμού 500.000,00 €  με Φ.Π.Α.  
          α) Τσολίγκας Θεόδωρος , Μηχ/κός Π.Ε. 
          β) Λεφαντζής Δημήτριος, Εργοδηγός Ηλεκτρολόγος Δ.Ε.       
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
      Την συγκρότηση, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.11 δ και ε του Ν.4412/2016  , τριμελούς 
Επιτροπής  παραλαβής παρακολούθησης και ελέγχου  της παροχής των υπηρεσιών: « 
Συντήρηση, βελτίωση και εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών  αρμοδιότητος ΠΕ 
Πειραιά »  προϋπολογισμού 500.000,00  €  με Φ.Π.Α. , με την εξής σύνθεση: 
 
             α) Μπουτεράκος Παντελής, Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος Π.Ε.         
             β) Τσολίγκας Θεόδωρος , Μηχ/κός Π.Ε. 
             γ) Λεφαντζής Δημήτριος, Εργοδηγός Ηλεκτρολόγος Δ.Ε.       

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την συγκρότηση, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.11 δ και ε του Ν.4412/2016  , τριμελούς 
Επιτροπής  παραλαβής παρακολούθησης και ελέγχου  της παροχής των υπηρεσιών: « 
Συντήρηση, βελτίωση και εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών  αρμοδιότητος ΠΕ 
Πειραιά »  προϋπολογισμού 500.000,00  €  με Φ.Π.Α. , με την εξής σύνθεση: 
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             α) Μπουτεράκος Παντελής, Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος Π.Ε.         
             β) Τσολίγκας Θεόδωρος , Μηχ/κός Π.Ε. 
             γ) Λεφαντζής Δημήτριος, Εργοδηγός Ηλεκτρολόγος Δ.Ε.       
 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Δημάκος Δημήτριος 
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Χρυσικός Φώτιος 
Νερούτσου Μαρία 
Λεβέντη Αγγελική 
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