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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 54η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 2774/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 12-11-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. οικ. 709636 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
στις 07-11-2019. 
 

Θέμα 6ο εκτός ημερήσιας διάταξης  
Ορισμός της ΔΙΔΙΜΥ ως αρμόδια υπηρεσία για την διενέργεια όλων των απαιτούμενων ενεργειών 
(σύνταξη τευχών, διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, ανάδειξη μειοδότη και επίβλεψη) της παροχής 
υπηρεσιών για την δημιουργία, λειτουργία και φύλαξη χριστουγεννιάτικου χωριού στο Πεδίον του Άρεως. 

 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Γεωργόπουλος Γεώργιος  

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Κατσικάρης Δημήτριος 

 Μεθυμάκη Άννα 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Αγγελόπουλος Γεώργιος 

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

 Αδαμοπούλου Γεωργία  

 Κουρή Μαρία 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2), έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Μαρία Σαλπά. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 13 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
και αφού αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, 
καθώς υπάρχει καταφανής στενότητα χρόνου δεδομένου ότι η εορταστική περίοδος ξεκινάει σε 
περίπου ένα μήνα, άρα όλες ο διαδικασίες σύνταξης τευχών θα πρέπει να ολοκληρωθούν στο 
ελάχιστο δυνατό χρονικό διάστημα, προκειμένου με την λήξη των σχολικών μαθημάτων στις 19/12 
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να είναι έτοιμο προς λειτουργία το Χριστουγεννιάτικο χωριό, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας, 
δίνει το λόγο στην κα Πανάγου, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 

Έχοντας υπόψη: 

 
1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

2. Την με αριθμ. 109290/39629/29 Δεκεμβρίου 2016 (ΦΕΚ Β΄ 4251) Απόφαση «Έγκριση της υπ’ 
αριθ. 438/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία 
τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 66313/24553/05 Σεπτεμβρίου 2017 (ΦΕΚ Β’ 3051) Απόφαση  
και την με αριθμ. 37419/13479/8 Μαΐου 2018(ΦΕΚ Β΄1661) Απόφαση «Έγκριση της 121/2018 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – 
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» του 
συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.                   

3. Του άρθρου 8 του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215Α’/30-9-2011) «Αναδιοργάνωση του συστήματος 
αδειοδότησης για την διαμονή αλλοδαπών στην χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, 
ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Εσωτερικών».  

4. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το 
άρθρο 106 παρ. 1 αυτού. 

5. Τις 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.Δ., 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 επειδή: 

1) Η Διεύθυνση Πάρκων και Αλσών δεν διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια για τη σύνταξη 
τευχών για τον πρόχειρο διαγωνισμό,  ούτε δύναται λόγω έλλειψης μηχανικών να επιβλέψει την 
παρακολούθηση της εκτέλεσης εξειδικευμένων έργων τα οποία εμπεριέχουν και 
ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες. 

2) Η ΔΙΔΙΜΥ Περιφέρειας Αττικής είναι η μοναδική τεχνική Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Έργων και Υποδομών, η οποία διαθέτει εξειδικευμένο και 
επαρκώς στελεχωμένο Τμήμα το οποίο ασχολείται με την εκτέλεση εργασιών κατασκευής και 
συντήρησης δικτύων ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης . 

3) Η ΔΙΔΙΜΥ Περιφέρειας Αττικής έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στη σύνταξη τευχών που αφορούν σε 
ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και ειδικότερα σε εργασίες κατασκευής και συντήρησης 
εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης, οδικού φωτισμού , αντλιοστασίων οδών κοκ 

4) Υπάρχει καταφανής στενότητα χρόνου δεδομένου ότι η εορταστική περίοδος ξεκινάει σε περίπου 
ένα μήνα, άρα όλες ο διαδικασίες σύνταξης τευχών θα πρέπει να ολοκληρωθούν στο ελάχιστο 
δυνατό χρονικό διάστημα, προκειμένου με την λήξη των σχολικών μαθημάτων στις 19/12 να είναι 
έτοιμο προς λειτουργία το Χριστουγεννιάτικο χωριό. 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω: 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α  

Τη ΔΙΔΙΜΥ ως αρμόδια υπηρεσία για την διενέργεια όλων των απαιτούμενων ενεργειών (σύνταξη 
τευχών, διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, ανάδειξη μειοδότη και επίβλεψη) της παροχής 
υπηρεσιών για την δημιουργία, λειτουργία και φύλαξη χριστουγεννιάτικου χωριού στο Πεδίον του 
Άρεως. 
 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
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η Οικονομική Επιτροπή  
ομόφωνα αποφασίζει 

 

τον ορισμό της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής ως αρμόδια 
υπηρεσία για τη διενέργεια όλων των απαιτούμενων ενεργειών (σύνταξη τευχών, διενέργεια 
πρόχειρου διαγωνισμού, ανάδειξη μειοδότη και επίβλεψη) της παροχής υπηρεσιών για τη 
δημιουργία, λειτουργία και φύλαξη χριστουγεννιάτικου χωριού στο Πεδίον του Άρεως. 
 

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος, Μεθυμάκη Άννα και 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος δηλώνουν λευκό.  
 
 

 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη  
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Καραμάνος Χρήστος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Μελάς Σταύρος 
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