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         ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

 

  

 

 
 

      
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 2η 

 
Απόφαση υπ’ αριθ. 125/2019 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 22-01-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα 
από την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 16510 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα 
στα μέλη της, στις 17-01-2019. 

Θέμα 83ο  
Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης για τη Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών 
(E.A.Π.) για τα εξειδικευμένα έργα παροχής υπηρεσιών συντήρησης, που βρίσκονται σε 
συνάρτηση με την οδική ασφάλεια, αρμοδιότητας Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών 
Υποδομών (Δ.Δ.Μ.Υ.) Περιφέρειας Αττικής, για χρονικό διάστημα ενός έτους. 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στεργίου Ιωάννα  

• Σαπουνά Αγγελική 

• Βρύνα Φωτεινή 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Νερούτσου Μαρία  

• Τσούπρα Ιωάννα 

• Μεταξά Ειρήνη 

• Χριστάκη Μαρία  

• Πελέκης Ζαχαρίας  
Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Αλεξίου Αθανάσιος 

• Δημάκος Δημήτριος 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Τζίβα Αιμιλία  

• Καράμπελας Κωνσταντίνος 

• Μπαλού Αλεξάνδρα  

• Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
  

Αθήνα,   24/06/2020 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

Νικόλαος Πέππας 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής για την αριθ. πρωτ 16431 /21-12-2018 εισήγηση της Γενικής 
Δ/νσης Αναπτ/κού Προγ/σμού Έργων & Υποδομών, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
Έχοντας υπόψη:  
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις :  

1.  Το N.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική   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 του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

3.  Του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215Α’/30-9-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής». 

4.  Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Τ Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

5.  Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς, και 
ερμηνευτικές εγκυκλίους και λοιπές διατάξεις που διέπουν την ανάθεση και εκτέλεση των 
παροχών υπηρεσιών  

6.  Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης». 

7.   Η με αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508 – 7/11/2011 απόφαση  του  Υπουργείου  
Διοικητικής     Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

 
 Επειδή : 

1. Η δημοπράτηση των έργων παροχής υπηρεσιών του θέματος, αφορά σε εργασίες  
καθολικής συντήρησης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού των οδικών αξόνων αρμοδιότητας 
της Περιφέρειας Αττικής, των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης, του συστήματος 
διαχείρισης κυκλοφορίας Περιφέρειας  Αττικής, καθώς και στον λοιπό εξοπλισμό των 
εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης Αττικής, πρασίνου στις κεντρικές νησίδες 
(χώροι πρασίνου), συντήρησης σε υπόγειες διαβάσεις πεζών και οχημάτων αλλά και σε 
εργασίες αποχιονισμού. Όλα τα ανωτέρω αποτελούν εξειδικευμένο αντικείμενο που 
βρίσκεται σε συνάρτηση με την οδική ασφάλεια. Για το λόγο αυτό η Επιτροπή 
Αξιολόγησης Προσφορών των εν λόγω παροχών 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. Οι εν λόγω 
εργασίες δημοπρατούνται με ετήσια κατά μέσον όρο διάρκεια και οι παροχές του 
προηγούμενου έτους  θα έχουν περαιωθεί μέσα στο τρέχον έτος , συνεπώς απαιτείται 
άμεσα η διαδοχή τους για να μην υπάρχουν ελλείψεις και βλάβες. 

2.  Σύμφωνα με το άρθρο 221 του  Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Τ Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», για τις εν λόγω παροχές υπηρεσιών που είναι εξειδικευμένου αντικειμένου 
θα συσταθεί Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών η οποία θα αποτελείται από τρεις (3) 
τεχνικούς υπαλλήλους που διαθέτει η Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών 
για την αξιολόγηση των δημοπρατούμενων παροχών υπηρεσιών και προμηθειών εκ των 
οποίων ένας θα οριστεί ως πρόεδρος της Επιτροπής αυτής.  

3. Η Επιτροπή συγκροτείται για διάρκεια ενός έτους και έχει τις αρμοδιότητες που 
αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. Εφόσον τα όργανα 
συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν 
έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο 
όργανο (εδάφιο 3 του παρ. 3 του ιδίου άρθρου). 

4.  Σύμφωνα με την παρ. γ του άρθρου 176 του Ν.3852/10 η Οικονομική Επιτροπή είναι 
αρμόδια για «Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και 
κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, καθώς και τη συγκρότηση των 
ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, 
υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους.» 
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5.  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν.4024/2011 “για τη νόμιμη συγκρότηση 
συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών………. τα 
μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως μεταξύ όλων όσων πληρούν τις 
προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. ”. 

6.  Με την αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04.11.2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή του 
άρθρου 26 του Ν.4024/2011. 

7.  Στην Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής  (Δ.Δ.Μ.Υ.), 
Παν. Τσαλδάρη 15, Καλλιθέα και μετά την από 17/12/2018  Ανακοίνωση, την Παρασεκυή 
21/12/2018 και ώρα 10:00π.μ., διεξήχθη από την Αν. Προισταμένη Δ/νσης  δημόσια 
κλήρωση μεταξύ των τεχνικών υπαλλήλων της Υπηρεσίας για τη συγκρότηση της υπόψη 
επιτροπής για τα εξειδικευμένα έργα παροχής υπηρεσιών συντήρησης, που βρίσκονται 
σε συνάρτηση με την οδική ασφάλεια, αρμοδιότητας Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών 
Υποδομών (Δ.Δ.Μ.Υ.) Περιφέρειας Αττικής, για χρονικό διάστημα ενός έτους. 

  
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α  

1. Την έγκριση του  πρακτικού κλήρωσης για τη σύσταση της Επιτροπής Αξιολόγησης 
Προσφορών για τα εξειδικευμένα έργα παροχής υπηρεσιών συντήρησης και προμηθειών 
που βρίσκονται σε συνάρτηση με την οδική ασφάλεια, αρμοδιότητας Δ/νσης Διαχείρισης 
Μητροπολιτικών Υποδομών (Δ.Δ.Μ.Υ.) Περιφέρειας Αττικής, για χρονικό διάστημα ενός 
έτους. 

2. Η Επιτροπή συγκροτείται για διάρκεια ενός έτους και έχει τις αρμοδιότητες που 
αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. Εφόσον τα όργανα 
συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν 
έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο 
όργανο (εδάφιο 3 του παρ. 3 του ιδίου άρθρου). 

3. Η Επιτροπή συγκροτείται από τα κληρωθέντα μέλη σύμφωνα με το από 01/02/2018 
πρακτικό κλήρωσης ως εξής : 

Τακτικά μέλη 
1 Καρυώτης Παναγιώτης, ΠΕ Μηχ/κών, με Α΄β στη Δ.Δ.Μ.Υ.Π.Α. (ως Πρόεδρος) 

2 Μαστροδήμος Νικόλαος,  ΠΕ Μηχ/κών, με Α΄β στη Δ.Δ.Μ.Υ.Π.Α. (ως τακτικό μέλος) 

3 Μένη Αμαλία, ΤΕ Γεωπόνων,  με Α΄β στη Δ.Δ.Μ.Υ.Π.Α. (ως τακτικό μέλος) 

 Αναπληρωματικά μέλη  

1 Καραγιάννης Σπυρίδων, ΤΕ Μηχ/κών, με Α’ β στη Δ.Δ.Μ.Υ.Π.Α. (ως αναπλ. Πρόεδρος) 

2 Καρακώστα Κωνσταντίνα, ΤΕ Μηχ/κών, με Α’ β στη Δ.Δ.Μ.Υ.Π.Α. (ως αναπλ. Μέλος) 

3 Εμμανουήλ Μαρίνα, ΤΕ Μηχ/κών, με Α’ β στη Δ.Δ.Μ.Υ.Π.Α. (ως αναπλ. Μέλος ) 

 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Γραμματέας της επιτροπής διαγωνισμού ορίζεται η κ. κ. Παπαχαραλάμπους Αικατερίνη, Δ.Ε. 
Πληρ. Προσ. Η/Υ με Α΄β στη Δ.Δ.Μ.Υ.Π.Α., με αναπληρώτρια την κ. Αναγνώστου Αναστασία,  
Δ.Ε. Διοικητικών  Γραμματέων με Α΄β στη Δ.Δ.Μ.Υ.Π.Α. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα  αποφασίζει 

 
1. Την έγκριση του  πρακτικού κλήρωσης για τη σύσταση της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Προσφορών για τα εξειδικευμένα έργα παροχής υπηρεσιών συντήρησης και προμηθειών 
που βρίσκονται σε συνάρτηση με την οδική ασφάλεια, αρμοδιότητας Δ/νσης Διαχείρισης 
Μητροπολιτικών Υποδομών (Δ.Δ.Μ.Υ.) Περιφέρειας Αττικής, για χρονικό διάστημα ενός 
έτους. 

2. Η Επιτροπή συγκροτείται για διάρκεια ενός έτους και έχει τις αρμοδιότητες που 
αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. Εφόσον τα όργανα 
συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν 
έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο 
(εδάφιο 3 του παρ. 3 του ιδίου άρθρου). 
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3. Η Επιτροπή συγκροτείται από τα κληρωθέντα μέλη σύμφωνα με το από 01/02/2018 
πρακτικό κλήρωσης ως εξής : 
 

Τακτικά μέλη 
1 Καρυώτης Παναγιώτης, ΠΕ Μηχ/κών, με Α΄β στη Δ.Δ.Μ.Υ.Π.Α. (ως Πρόεδρος) 

2 Μαστροδήμος Νικόλαος,  ΠΕ Μηχ/κών, με Α΄β στη Δ.Δ.Μ.Υ.Π.Α. (ως τακτικό μέλος) 

3 Μένη Αμαλία, ΤΕ Γεωπόνων,  με Α΄β στη Δ.Δ.Μ.Υ.Π.Α. (ως τακτικό μέλος) 

  
Αναπληρωματικά μέλη 

 

1 Καραγιάννης Σπυρίδων, ΤΕ Μηχ/κών, με Α’ β στη Δ.Δ.Μ.Υ.Π.Α. (ως αναπλ. Πρόεδρος) 

2 Καρακώστα Κωνσταντίνα, ΤΕ Μηχ/κών, με Α’ β στη Δ.Δ.Μ.Υ.Π.Α. (ως αναπλ. Μέλος) 

3 Εμμανουήλ Μαρίνα, ΤΕ Μηχ/κών, με Α’ β στη Δ.Δ.Μ.Υ.Π.Α. (ως αναπλ. Μέλος ) 

 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Γραμματέας της επιτροπής διαγωνισμού ορίζεται η κ. κ. Παπαχαραλάμπους Αικατερίνη, Δ.Ε. 
Πληρ. Προσ. Η/Υ με Α΄β στη Δ.Δ.Μ.Υ.Π.Α., με αναπληρώτρια την κ. Αναγνώστου Αναστασία,  
Δ.Ε. Διοικητικών  Γραμματέων με Α΄β στη Δ.Δ.Μ.Υ.Π.Α. 

 
 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 

 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Σαπουνά Αγγελική 
Βρύνα Φωτεινή 
Νερούτσου Μαρία  
Τσούπρα Ιωάννα 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία  
Πελέκης Ζαχαρίας  
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