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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 7η 
Απόφαση υπ’ αριθμ. 329/2020 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 11-02-2020, 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. 105782 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
στις 06-02-2020. 

 
Θέμα 46ο  

Έγκριση όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εορταστικού 
πασχαλινού φωτισμού LED  σε δρόμους του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής», 
προϋπολογισμού 74.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Μεθυμάκη Άννα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Αγγελόπουλος Γεώργιος 

 Βλάχου Γεωργία 

 Μελάς Σταύρος 

 Αγγέλης Σπυρίδων 

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

 Γεωργόπουλος Γεώργιος 

 Αδαμοπούλου Γεωργία 

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Κουρή Μαρία 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Κατσικάρης Δημήτριος 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
 Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
 Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Μαρία Σαλπά. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα Μένη, η οποία ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις:  
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1. Του άρθρου 176 (Αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής) του Ν.3852/07-06-2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του 
Ν.4071/2012 (ΦΕΚ/τΑ΄85/11-04-2012). 

2. Του Άρθρο 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».  

3. Του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α΄85/11-04-2012). 

4. Την με αριθμ. 37419/13479 (ΦΕΚΒ’ /1661/11.5.2018) «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.» Απόφαση του συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

5. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Της υπ’αρ. 499022/02.09.2019 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ’ 688/03-09-2019). 

7. 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 ΕΠΕΙΔΗ: 

1. H χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από την ΣΑΕΠ 085, Κωδικός Έργου 2013ΕΠ08500060 
(ως υποέργο) του Π.Δ.Ε., σύμφωνα με τη Συλλογική Απόφαση Έργων Περιφέρειας Αττικής 
του   Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

2. Η παρούσα σύμβαση αφορά την προμήθεια πασχαλινού φωτισμού, την τοποθέτησή του επί 
ιστών οδικού φωτισμού εντός δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττική αλλά και την 
αποξήλωσή του και παράδοση στις αποθήκες της υπηρεσίας μετά το πέρας της εορταστικής 
περιόδου. 

         Ειδικότερα θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες : 

1. Προμήθεια 500 τεμ εορταστικού φωτιστικού τύπου «κερί με φιόγκο» ελάχιστων διαστάσεων 
83Χ40 εκ 

2. Προμήθεια 500 τεμ  εορταστικού φωτιστικού τύπου «διπλή καμπάνα με φιόγκο» ελάχιστων 
διαστάσεων 47Χ64 εκ 

3. Τοποθέτηση  και ηλεκτρική σύνδεση 1000 τεμ εορταστικού φωτιστικού τύπων κεριού και 
καμπάνας σε ιστούς ηλεκτροφωτισμού  

4. Εκτοποθέτηση 1000 τεμ εορταστικού φωτιστικού τύπων κεριού και καμπάνας από ιστούς 
ηλεκτροφωτισμού και μεταφορά τους στις αποθήκες της Υπηρεσίας. 

Οι οδοί στις οποίες θα τοποθετηθούν τα εορταστικά φωτιστικά είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι λεωφόροι : Συγγρού από ύψος Παντείου μέχρι Δέλτα, Κηφισίας από Κατεχάκη 
μέχρι πλατεία πλατάνου, Μεσογείων από Κατεχάκη μέχρι γέφυρα Σταυρού, Ποσειδώνος από 
δέλτα μέχρι Γκολφ Γλυφάδας και Πειραιώς από Χαμοστέρνας μέχρι το ύψος του γηπέδου 
Καραϊσκάκη. 

3. Για τη δημοπράτηση της υπ’ όψη παροχής υπηρεσιών συντάχθηκε Διακήρυξη δημοπρασίας   
          και τα εξής συνοδευτικά τεύχη:  

 ΤΕΥΔ 

 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
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Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α  

1. Την έγκριση των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την: 
«Προμήθεια και τοποθέτηση εορταστικού πασχαλινού φωτισμού LED  σε δρόμους του οδικού 
δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής», προϋπολογισμού 74.400,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

2. Την έγκριση της διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού.  

3. Την εξουσιοδότηση της Προϊσταμένης Δ/νσης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών 
Υποδομών Περιφέρειας Αττικής για δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής.  

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

1.      Την έγκριση των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την: 
«Προμήθεια και τοποθέτηση εορταστικού πασχαλινού φωτισμού LED  σε δρόμους του οδικού 
δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής», προϋπολογισμού 74.400,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

2. Την έγκριση της διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού.  

3. Την εξουσιοδότηση της Προϊσταμένης Δ/νσης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών 
Υποδομών Περιφέρειας Αττικής για δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής.  

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Καραμάνος Χρήστος, Μεθυμάκη Άννα, Αγγέλης 
Σπυρίδων και Ανδρουλακάκης Νικόλαος καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση. 

 

  Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Νικόλαος Πέππας 

• Τα μέλη 
• Παπαγεωργίου Νικόλαος 
• Κόκκαλης Βασίλειος 
• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
• Καραμάνος Χρήστος 
• Μεθυμάκη Άννα 
• Αγγελόπουλος Γεώργιος 
• Βλάχου Γεωργία 
• Μελάς Σταύρος 
• Αγγέλης Σπυρίδων 
• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
•  
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