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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 41η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2211/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 29-08-2019, ημέρα Πέμπτη 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. 482854 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 26-08-2019. 
 

Θέμα 1ο   
Ορισμός μελών τριμελούς επιτροπής παραλαβής της σύμβασης της παροχής υπηρεσιών 
“Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης Ν. Αττικής για τα 
έτη 2019-2020” (Τμήμα 4ο). 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος 
 Νερούτσου Μαρία 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 
 Μεθυμάκη Άννα 
 Πελέκης Ζαχαρίας 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτρης  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία 
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (6) έξι έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά 
μέλη.  
 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αικατερίνη 
Ασημακοπούλου 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 11 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την 
εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών  στην οποία αναφέρονται 
τα εξής: 
Έχοντας υπόψη :  

Σύμφωνα με τις διατάξεις :  
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1. Του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α’/11.4.2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την 

Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 
3. Της υπ’ αριθμ. 37419 / 13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/Β’/11.05.2018)  Απόφασης του Γενικού 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της υπ’ αριθ. 121/2018 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ1661/Β΄/11-05-2018) με την οποία 
τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.  

4. Του 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, και 
ειδικότερα τα άρθρα 216, 219 και 221 του νόμου. 

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

7. Της με αρ.  117384/26-10-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3821 Β΄) «Ρυθμίσεις 
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, 
και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των 
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

8. Του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α’) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - 
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 

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

10. Των υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 
εγκυκλίων του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την 
εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν.4024/2011. 

11. Τη σχετική νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις δημόσιες συμβάσεις των Δήμων, 
Περιφερειών και των Νομικών τους Προσώπων, όταν διεξάγεται διαγωνισμός από την 
Περιφέρεια η απόφαση συγκρότησης των Επιτροπών ανήκει στην Οικονομική Επιτροπή, κατ΄ 
άρθρο 176 παρ. 1 περ. γ’ του Ν.3852/2010. 
 

και αφού λάβετε υπόψη :  

 

1. Την υπ’ αριθμ.66/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία 
ορίστηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής και την υπ’ αρίθμ. οικ. 
48105/6-3-2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής (Φ.Ε.Κ. 114/ΥΟΔΔ/10-3-2017) με την 
οποία ορίστηκε Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.   

2. Την με αριθμ. οικ. 20955/22-1-2019 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία 
τοποθετήθηκε Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών 
(Δ.Δ.Μ.Υ.).  

3. Την χρηματοδότηση της σύμβασης από την ΣΑΕΠ 585  (Κωδικός Έργου  2018ΕΠ58500009) 
του Π.Δ.Ε., σύμφωνα με τη Συλλογική Απόφαση Έργων Περιφέρειας Αττικής του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

4.  Την υπ’ αριθ. 233/2019 (ΑΔΑ:64ΚΧ7Λ7-5ΦΙ)  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.  

5. Την υπ’ αρίθμ. 1813/2019 (ΑΔΑ:67Φ97Λ7-ΣΝ2) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το 3ο Πρακτικό ελέγχου και αποδοχής των 
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δικαιολογητικών και πιστοποιητικών του μειοδότη του διαγωνισμού και  κατακυρώνει οριστικά 
το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας στην εταιρεία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ & ΣΙΑ 
ΕΕ» με δ.τ. «ΣΗΜ Ε.Ε.», για το 4ο τμήμα  με τελική δαπάνη  438.960,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

6. Την υπ’ αριθμ. 47679/13-8-2019 κοινοποίηση της υπ’ αρίθμ. 531/2019 Πράξης Ελεγκτικού 
Συνεδρίου με την οποία δηλώνεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της ανωτέρω αναφερόμενης 
συμπληρωματικής σύμβασης. 

7. Την υπ’ αριθμ. 471184/20-8-2019 πρόσκληση της Υπηρεσίας μας προς την «ΣΗΜ Ε.Ε.» για την 
υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού της εν λόγω παροχής 
υπηρεσιών. 

8. Την από 14/8/2019 Ανακοίνωση της Δ.Δ.Μ.Υ., που αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και 
αφορούσε την γνωστοποίηση της κλήρωσης της 16/8/2019 για τον ορισμό τριμελούς 
επιτροπής παραλαβής.  

9. Το από 16/8/2019 πρακτικό κλήρωσης μελών συλλογικών οργάνων, σύμφωνα με το οποίο 
κληρώθηκε η τριμελής επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των υπηρεσιών. 

 

 

Σκεπτικό της Εισήγησης  

Επειδή :  

1. Σύμφωνα με τα άρθρα 216 και 221 του Ν. 4412/16, για την παραλαβή των υπηρεσιών της 
σύμβασης πρέπει να συγκροτηθεί Επιτροπή Παραλαβής, με απόφαση του αρμοδίου για την 
διοίκηση του φορέα οργάνου. 

2. Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η παρακολούθηση του έργου του παρόχου καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, η παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων για την εκτέλεση 
των υπηρεσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών και η παραλαβή των 
εκτελεσθεισών εργασιών με την υπογραφή σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής. Η διάρκεια της 
Επιτροπής ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης. 

3. Σύμφωνα με τη σχετική νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις δημόσιες συμβάσεις των 
Δήμων, Περιφερειών και των Νομικών τους Προσώπων, όταν διεξάγεται διαγωνισμός από την 
Περιφέρεια η απόφαση συγκρότησης των Επιτροπών ανήκει στην Οικονομική Επιτροπή, κατ΄ 
άρθρο 176 παρ. 1 περ. γ’ του Ν.3852/2010. 

4. Όλα τα ανωτέρω αποτελούν εξειδικευμένο αντικείμενο που βρίσκεται σε συνάρτηση με την 
οδική ασφάλεια. Για το λόγο αυτό η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν λόγω 
παροχής υπηρεσιών απαιτείται να διαθέτει γνώση τόσο των εξειδικευμένων υλικών / 
εξοπλισμού (που δε διατίθεται στο γενικό εμπόριο), όσο και των ιδιαίτερων κυκλοφοριακών 
συνθηκών / οδικής ασφάλειας που επικρατούν στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής.   

5.   Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των υπηρεσιών της σύμβασης του θέματος έχει οριστεί σε 
είκοσι έξι   (26) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης από την Περιφερειάρχη Αττικής. 

 
Τακτικά μέλη  

1. Φιλιάδης Φίλιππος,  Τ.Ε. Ηλεκτρονικών Μηχανικών με Α´ β.,  ως Πρόεδρο. 
2. Καραγιάννης Σπύρος, Τ.Ε.  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με Α´ β., ως μέλος. 
3. Καρακώστα Κωνσταντίνα, Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών με Α´ β., ως μέλος. 

Αναπληρωματικά μέλη 

1. Θεοφανόπουλος Βασίλειος, ΠΕ  Μεταλλειολόγων Μηχανικών με Α´ β., ως αναπληρωτής 
Προέδρου. 

2. Παπαναγιώτου Δήμητρα, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών με Α΄ β., ως αναπληρωματικό μέλος. 
3.  Λεβεντικίδης Γεώργιος, Δ.Ε. Τεχνικών  με Α΄ β., ως αναπληρωματικό μέλος. 

 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε  
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Την έγκριση της τριμελούς επιτροπής παραλαβής των υπηρεσιών της σύμβασης της παροχής: 
“Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης Ν. Αττικής για τα 
έτη 2019-2020” (Τμήμα 4ο), η οποία πλέον θα απαρτίζεται από τους : 

Τακτικά μέλη  

1. Φιλιάδης Φίλιππος,  Τ.Ε. Ηλεκτρονικών Μηχανικών με Α´ β.,  ως Πρόεδρο. 
2. Καραγιάννης Σπύρος, Τ.Ε.  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με Α´ β., ως μέλος. 
3. Καρακώστα Κωνσταντίνα, Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών με Α´ β., ως μέλος. 

Αναπληρωματικά μέλη 

1. Θεοφανόπουλος Βασίλειος, ΠΕ  Μεταλλειολόγων Μηχανικών με Α´ β., ως αναπληρωτής 
Προέδρου. 

2. Παπαναγιώτου Δήμητρα, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών με Α΄ β., ως αναπληρωματικό μέλος. 
3. Λεβεντικίδης Γεώργιος, Δ.Ε. Τεχνικών  με Α΄ β., ως αναπληρωματικό μέλος. 
 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

Την έγκριση της τριμελούς επιτροπής παραλαβής των υπηρεσιών της σύμβασης της παροχής: 
“Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης Ν. Αττικής για τα 
έτη 2019-2020” (Τμήμα 4ο), η οποία πλέον θα απαρτίζεται από τους : 

Τακτικά μέλη  

1.Φιλιάδης Φίλιππος,  Τ.Ε. Ηλεκτρονικών Μηχανικών με Α´ β.,  ως Πρόεδρο. 
2.Καραγιάννης Σπύρος, Τ.Ε.  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με Α´ β., ως μέλος. 
3.Καρακώστα Κωνσταντίνα, Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών με Α´ β., ως μέλος. 

Αναπληρωματικά μέλη 

1.Θεοφανόπουλος Βασίλειος, ΠΕ  Μεταλλειολόγων Μηχανικών με Α´ β., ως αναπληρωτής 
Προέδρου. 
2.Παπαναγιώτου Δήμητρα, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών με Α΄ β., ως αναπληρωματικό μέλος. 
3.Λεβεντικίδης Γεώργιος, Δ.Ε. Τεχνικών  με Α΄ β., ως αναπληρωματικό μέλος. 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Φωτ. Βρύνα δηλώνει λευκό. 

 Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Α. Μεθυμάκη δηλώνει λευκό. 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.. Κων. Καράμπελας δηλώνει αποχή. 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 

 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Καράμπελας Κωνσταντίνος  
Βρύνα Φωτεινή 
Χρυσικός Φώτιος 
Νερούτσου Μαρία 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Μεθυμάκη Άννα 
Πελέκης Ζαχαρίας 
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