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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. 2862/2021 
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 59ο   
Έγκριση για την αντικατάσταση των φωτιστικών LED που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό με 
φωτιστικά νεότερης γενιάς, στα πλαίσια της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ», αναδόχου της εταιρείας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ-ΑΚΤΩΡ FM AΕ-GLOBITEL AE» ποσού 
36.949.172,56 € με ΦΠΑ. 
 
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 
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(Προϊστάμενο της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών) ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
 
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 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. 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. 

10. 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. 

11. 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.   

12. 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.).  

και αφού λάβαμε υπόψη :  

1. Την Απόφαση 409/2020 (ΑΔΑ:63ΖΧ7Λ7-Α3Α), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, τα τεύχη δημοπράτησης, και η 
αποστολή περίληψης για τη δημοσίευση της μεικτής σύμβασης που αναφέρεται στο θέμα.  
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2. Την Απόφαση 2176/13.10.2020 ορθή επανάληψη της 16.10.2020 (ΑΔΑ: 6Ξ707Λ7-Τ1Ι) της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το 3ο Πρακτικό ελέγχου και 
αποδοχής των δικαιολογητικών και πιστοποιητικών του μειοδότη του διαγωνισμού με το οποίο 
κατακυρώθηκε οριστικά το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας στην Κοινοπραξία 
"ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ - ΑΚΤΩΡ FM AΕ - GLOBITEL AE" με τελική δαπάνη 36.949.172,56€, 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

3. Το με αριθμ. πρωτ. 1368/22.02.2021 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με το οποίο 
κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 51/2020 Πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον 
προσυμβατικό έλεγχο της υπόψη (μεικτής) σύμβασης, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η 
υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης. 

4. Την από 20/4/2021 μεικτή σύμβαση προμήθειας/παροχής υπηρεσιών μεταξύ του Περιφερειάρχη 
Αττικής και της κοινοπραξίας "ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ-ΑΚΤΩΡ FM AΕ-GLOBITEL AE" με διάρκεια 
σύμβασης δώδεκα (12) έτη. 

5. Την με αρ. πρωτ. 1413/11-05-2021 Πράξη του Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία εντάχθηκε η 
σύμβαση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», με κωδικό Πράξης «Παρεμβάσεις 
εξοικονόμησης ενέργειας στον οδοφωτισμό των οδικών αξόνων της Περιφέρειας Αττικής», με 
Κωδικό ΟΠΣ 5074701, για το ποσό των 33.385.620,88€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

6. Την υπ’ αρ. 78134/23.07.2021 Απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την 
οποία το υπόλοιπο ποσό της σύμβασης, ύψους 3.563.551,68€ θα χρηματοδοτηθεί από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020, ΣΑΕΠ 585 κωδ. 2018ΕΠ58500007. 

7. Τη με αρ. πρωτ. 945126/9.11.2021 αίτηση του Παρόχου Κ/ξία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – ΑΚΤΩΡ FM 
A.E. – GLOBITEL A.E.» με την οποία αιτείται την αντικατάσταση των προσφερομένων 
φωτιστικών τεχνολογίας LED που υπεβλήθησαν με την τεχνική του προσφορά κατά το στάδιο 
του διαγωνισμού, με νεότερα μοντέλα αναβαθμισμένης έκδοσης (updated version). Με το 
προαναφερόμενο αίτημα ο πάροχος κατέθεσε εκ νέου όλα τα απαιτούμενα από τη Διακήρυξη 
στοιχεία και έγγραφα (μελέτες, τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά κ.λπ.), ώστε να είναι δυνατός ο 
έλεγχος της συμφωνίας των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων με τα προσφερόμενα 
φωτιστικά νέας γενιάς. 

8. Το από 24/11/2021 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των υπηρεσιών 
για τον έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών των νέων φωτιστικών που υπέβαλε ο Πάροχος. 

Και επειδή :  

Η Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των υπηρεσιών στο από 24/11/2021 Πρακτικό της, 
αφού έλεγξε τις φωτοτεχνικές μελέτες, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φωτιστικών νέας γενιάς και τα 
λοιπά στοιχεία που υπέβαλλε ο Πάροχος με το αίτημά του και τα συνέκρινε με αυτά που 
υποβλήθηκαν κατά το διαγωνισμό, κατέληξε στα εξής συμπεράσματα : 
➢ Τα φωτιστικά τύπου Ο νέας γενιάς Teceo GEN2 1 & Teceo GEN 2 2 του κατασκευαστικού οίκου 

Schreder, όπως επίσης τα φωτιστικά νέας γενιάς GL-NUR του κατασκευαστικού οίκου Globiled, 
καλύπτουν όλες τις τεχνικές απαιτήσεις και φέρουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που 
περιγράφονται στο φύλλο συμμόρφωσης της διακήρυξης προμήθειας και παροχής υπηρεσιών 
«Συντήρηση και αναβάθμιση του οδοφωτισμού των κυρίων οδικών αξόνων της Περιφέρειας 
Αττικής με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση κόστους λειτουργίας», 
παρουσιάζουν δε επιπλέον πλεονεκτήματα έναντι των φωτιστικών που προσφέρθηκαν κατά το 
στάδιο του διαγωνισμού. 

➢ Τα φωτιστικά νέας γενιάς υπερκαλύπτουν τα κριτήρια επιλογής που τέθηκαν στη διακήρυξη και 
όπως προκύπτει θα ελάμβαναν υψηλότερη βαθμολογία από τα προσφερόμενα στο διαγωνισμό 
λόγω υπερκάλυψης του κριτηρίου για το βαθμό αντοχής σε μηχανικές κρούσεις (κριτήριο Κ1 της 
διακήρυξης). 

➢ Με τη χρήση των νέας γενιάς φωτιστικών, έναντι αυτών που προσφέρθηκαν στο διαγωνισμό, 
προκύπτει μείωση του 10ετούς συνολικού κόστους ενέργειας κατά 127.472.33€. 

Κατόπιν των ανωτέρω : 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 

Την έγκριση για την αντικατάσταση των φωτιστικών LED που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό, με τα 
φωτιστικά νεότερης γενιάς που προτάθηκαν για εγκατάσταση από τον ανάδοχο εταιρεία 
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«ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ-ΑΚΤΩΡ FM AΕ-GLOBITEL AE» στα πλαίσια της σύμβασης παροχής υπηρεσιών 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ». 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
Την έγκριση για την αντικατάσταση των φωτιστικών LED που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό, με τα 
φωτιστικά νεότερης γενιάς που προτάθηκαν για εγκατάσταση από τον ανάδοχο εταιρεία 
«ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ-ΑΚΤΩΡ FM AΕ-GLOBITEL AE» στα πλαίσια της σύμβασης παροχής υπηρεσιών 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ». 
 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραμάνος Χρήστος καθώς και το 

αναπληρωματικό μέλος της ΟΕ κα Λογοθέτη Αικατερίνη καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση 
με την παρατήρηση: «ΚΑΤΑ, με την επισήμανση ότι πρόκειται για μείζονος σημασίας 
τροποποίηση της Σύμβασης και οφείλει να τεθεί υπό τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου».. 

➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και κα Μεθυμάκη Άννα 
καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση.  

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την 
ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: «Τεράστιο ποσό για την αντικατάσταση λαμπτήρων για 
εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση κόστους χωρίς να δικαιολογείται από αντίστοιχη μελέτη. 
Έχουμε καταψηφίσει το έργο σε διάφορα στάδια για την ανύπαρκτη διαγωνιστική διαδικασία, 
καθώς υπήρξε μόνο μία συμμετοχή, για την τεράστια δαπάνη με έκπτωση 6% και μετά από 
διαπραγμάτευση επιπλέον 2%, για την σκοπιμότητα κλπ.». 

 
 

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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