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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 63η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2857/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 14-12-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 1055030/09-12-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 09-12-2021. 
 

Θέμα 54ο   
Ορισμός μελών τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ». 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Καραμάνος Χρήστος  

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος  

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Βλάχου Γεωργία 

• Βάρσου Μαργαρίτα 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Μαρία Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ Καρυώτη 
(Προϊστάμενο της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών) ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 

ΑΔΑ: Ψ1Φ97Λ7-84Ι



 2 

 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις :  

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

6. Της με αρ. 117384/26-10-2017 Κοινή 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.)». 

7. 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». 

8. 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. 

9. 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. 

 
Kαι αφού λάβετε υπόψη : 
 
1. Την υπ’ αριθμ. 216/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία 

ορίστηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής και την υπ’ αρίθμ. οικ. 
499022/2-9-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (Φ.Ε.Κ. 688/ΥΟΔΔ/3-9-2019) με την 
οποία ορίστηκε Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.   

2. Την υπ’  αριθμ. 300430/13-5-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία 
τοποθετήθηκε Αναπλ. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών 
(Δ.Δ.Μ.Υ.).  

3. Την χρηματοδότηση της σύμβασης που θα γίνει από την ΣΑΕΠ 585, του Π.Δ.Ε. (κωδικός 
ενάριθμου 2018ΕΠ58500005, ως υποέργο), σύμφωνα με τη Συλλογική Απόφαση Έργων 
Περιφέρειας Αττικής του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

4. Την υπ’ αριθμ. 751/30-03-2021 (ΑΔΑ:6ΚΥΛ7Λ7-ΘΔΘ) Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, η ηλεκτρονική 
δημοπράτηση και η αποστολή δημοσίευσης αυτής.  

5. Την υπ’ αριθμ. 1617/20.07.2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 
(ΑΔΑ: ΨΚΗΩ7Λ7-7ΚΤ), με την οποία εγκρίθηκε το 3ο  Πρακτικό ελέγχου και αποδοχής των 
δικαιολογητικών και πιστοποιητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη του εν λόγω 
διαγωνισμού και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, στην υπό σύσταση 
Κοινοπραξία "ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ " με χαμηλότερη 
τιμή προσφοράς 3.032.103,00 € πλέον ΦΠΑ, το οποίο με ΦΠΑ 24% (727.704,72€) ανέρχεται 
στο τελικό ποσό των 3.759.807,72€. 

6. Το  με αριθμ. πρωτ. 52604/27.10.2021 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με το οποίο 
κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 408/2021πράξη του ΣΤ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου  για τον 
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προσυμβατικό έλεγχο της σύμβασης της υπόψη παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία 
δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου  σύμβασης . 

7. Την με αριθμ. πρωτ. 927085/03.11.2021 Πρόσκληση της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών 
Υποδομών προς την εταιρεία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.», για την υπογραφή της σύμβασης. 

8. Τις σχετικές εγγυήσεις και τα λοιπά απαιτούμενα για την υπογραφή της σύμβασης έγγραφα που 
αναφέρονται στη διακήρυξη και που κατατέθηκαν από την εταιρεία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε..» στο 
πρωτόκολλο της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών με αρ. πρωτ. Δ.Δ.Μ.Υ.:  
970398/16.11.2021. 

9. Την από 01.12.2021 Ανακοίνωση της Δ.Δ.Μ.Υ., που αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και 
αφορούσε την γνωστοποίηση της κλήρωσης της 06.12.2021 για τον ορισμό τριμελούς επιτροπής 
παρακολούθησης και παραλαβής.  

10. Το από 06.12.2021 πρακτικό κλήρωσης μελών συλλογικών οργάνων, σύμφωνα με το οποίο 
κληρώθηκε η τριμελής επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των υπηρεσιών. 

Σκεπτικό της Εισήγησης  
Επειδή :  

1. Σύμφωνα με τα άρθρα 216 και 221 του Ν. 4412/16, για την παρακολούθηση και παραλαβή των 
υπηρεσιών της σύμβασης πρέπει να συγκροτηθεί Επιτροπή παρακολούθησης και 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. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι:   
 Η προμήθεια και η εγκατάσταση ειδικών φωτιστικών νέας τεχνολογίας led τόσο 

μονοχρωματικά όσο και RGB με τα αναγκαία τροφοδοτικά λειτουργίας αυτών σε 7 γέφυρες 
αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής που αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα 4 του 
Παραρτήματος IV της διακήρυξης.  

 Η προμήθεια και η εγκατάσταση εξοπλισμού τηλε-διαχείρισης/ τήλε- προγραμματισμού των 
φωτιστικών με σκοπό την απομακρυσμένη διαχείριση των προς εγκατάσταση  φωτιστικών 
στοιχείων led.  

 Πενταετής συντήρηση όλου του άνω εξοπλισμού. 
Στόχος της σύμβασης είναι η αισθητική αναβάθμιση ενός σημαντικού μέρους του δικτύου 
Γεφυρών της Περιφέρειας Αττικής (7 Γέφυρες).  

5. Η σύμβαση  παροχής υπηρεσιών συνολικής δαπάνης: 3.032.103,00 € πλέον ΦΠΑ έχει διέλθει 
νομικού ελέγχου από τη ΝΥ της Περιφέρειας Αττικής και έχει αποσταλεί από την Υπηρεσία μας 
την 06.12.2021 (ΑΠ 1039110) προς  υπογραφή στη διοικητική ιεραρχία. 

6. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των υπηρεσιών της σύμβασης έχει οριστεί σε έξι (6) έτη.  

7. Με το από 06.12.2021 πρακτικό κλήρωσης μελών συλλογικών οργάνων, κληρώθηκε η 
ακόλουθη τριμελής επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των υπηρεσιών μετά των 
νομίμων αναπληρωτών των μελών της. 

Τακτικά μέλη  
1. Φραγκάκη Αικατερίνη, ΠΕ   Μηχανικών,  με Α´ β ως Πρόεδρος 
2. Ναστούλη Μυρτώ, ΤΕ Μηχανικών,  με Α´ β., ως μέλος 
3. Καστρινάκης Κων/νος,  ΤΕ Μηχανικών,  με Α΄ β, ως μέλος 
Αναπληρωματικά μέλη 
1.    Αθανασοπούλου Αθανασία, ΤΕ Μηχανικών,   με Α´ β, ως αναπληρωτής Προέδρου 
2. Ιατρίδη Ηλία, ΤΕ Μηχανικών, με Α΄ β, ως αναπληρωματικό μέλος 
3. Φιλιάδης Φίλιππος, ΤΕ Μηχανικών,  με Α΄ β., ως αναπληρωματικό μέλος 

 
 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε  
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Την έγκριση του ορισμού της τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των 
υπηρεσιών της σύμβασης της παροχής: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ  
ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», η οποία πλέον θα απαρτίζεται από τους: 
Τακτικά μέλη  
1. Φραγκάκη Αικατερίνη, ΠΕ   Μηχανικών,  με Α´ β ως Πρόεδρος 
2. Ναστούλη Μυρτώ, ΤΕ Μηχανικών,  με Α´ β., ως μέλος 
3. Καστρινάκης Κων/νος,  ΤΕ Μηχανικών,  με Α΄ β, ως μέλος 
Αναπληρωματικά μέλη 
1. Αθανασοπούλου Αθανασία, ΤΕ Μηχανικών,   με Α´ β, ως αναπληρωτής Προέδρου 
2. Ιατρίδη Ηλία, ΤΕ Μηχανικών, με Α΄ β, ως αναπληρωματικό μέλος 
3. Φιλιάδης Φίλιππος, ΤΕ Μηχανικών,  με Α΄ β., ως αναπληρωματικό μέλος 
 

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

 
Την έγκριση του ορισμού της τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των 
υπηρεσιών της σύμβασης της παροχής: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ  
ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», η οποία πλέον θα απαρτίζεται από τους: 
Τακτικά μέλη  
1. Φραγκάκη Αικατερίνη, ΠΕ   Μηχανικών,  με Α´ β ως Πρόεδρος 
2. Ναστούλη Μυρτώ, ΤΕ Μηχανικών,  με Α´ β., ως μέλος 
3. Καστρινάκης Κων/νος,  ΤΕ Μηχανικών,  με Α΄ β, ως μέλος 
Αναπληρωματικά μέλη 
1. Αθανασοπούλου Αθανασία, ΤΕ Μηχανικών,   με Α´ β, ως αναπληρωτής Προέδρου 
2. Ιατρίδη Ηλία, ΤΕ Μηχανικών, με Α΄ β, ως αναπληρωματικό μέλος 
3. Φιλιάδης Φίλιππος, ΤΕ Μηχανικών,  με Α΄ β., ως αναπληρωματικό μέλος 
 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραμάνος Χρήστος καθώς και το 

αναπληρωματικό μέλος της ΟΕ κα Λογοθέτη Αικατερίνη απέχουν από την ψηφοφορία. 
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και κα Μεθυμάκη Άννα 

απέχουν από την ψηφοφορία.  
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος απέχει από την 

ψηφοφορία με την παρατήρηση: «Δεν είναι έργο προτεραιότητας ούτε καν για τη Διοίκηση, 
προϋπολογισμένο με 4.000.000€ και γι’ αυτό από την αρχή το καταψηφίσαμε. Όπως αυτολεξεί 
αναφέρεται στην ενότητα 1.3 της Διακήρυξης, στόχος της σύμβασης «είναι η αισθητική 
αναβάθμιση ενός σημαντικού μέρους του δικτύου Γεφυρών της Περιφέρειας Αττικής (7 Γέφυρες) 
που δεν χρίζουν άμεσης ανακαίνισης». Για το λόγο αυτό θα απέχουμε στον ορισμό επιτροπής 
παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης.».  

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Καραμάνος Χρήστος  
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος  
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Βλάχου Γεωργία 
Βάρσου Μαργαρίτα 
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