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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 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 64η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2914/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 21-12-2021, 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: 1079993/16-12-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η 
οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 16-12-2021. 
 

Θέμα 32ο  
Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.Δ.Α», αναδόχου: «ΛΑΚΩΝ Α.Τ.Ε.», προϋπολογισμού 
μελέτης: 300.000,00€ (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 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Βλάχου Γεωργία 
 Μελάς Σταύρος  
 Βάρσου Μαργαρίτα  

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

 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  
 Κουρή Μαρία 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά 
μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 11 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Καράλη, η οποία 
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
 
Τις διατάξεις: 
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1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄/08.08.2016) «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

2. Τις  διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκέντρωσης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα. 

3. Την υπ΄ αριθμ.: 37419/13479/08.05.2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β/11.05.2018), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής. 

4. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ Α’26/31-1-2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές 
σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών» και της ερμηνευτικής Εγκυκλίου υπ. 
αρ. 6/17-4-2013 (ΑΔΑ:4Α9ΤΚ-Ξ) του Τμήματος Γενικής Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης.  

5. Τη με αρ.πρωτ.: 92466/14.05.2018 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία 
τοποθετούνται, οι ασκούντες καθήκοντα ευθύνης, υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής.  

6. Τη με αρ.πρωτ.: 183917//24.09.2013 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία 
τοποθετήθηκε Αναπληρώτρια Προϊστάμενη της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α.  

7. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 και την με αρ.πρωτ.: ΔΙΣΚΟΠ/Φ18/οικ.21508/2011 Εγκύκλιο του 
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

8. Το άρθρο 172 του Ν.4412/2016. 
9. Τα συμβατικά τεύχη του έργου του θέματος. 
10. Την με αριθμό: 992/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 

Ω75Ω7Λ7-ΤΜ7), με την οποία εγκρίθηκαν για το ως άνω έργο: α) το σχέδιο Διακήρυξης το έντυπο 
Οικονομικής Προσφοράς και η περίληψη της διακήρυξης, β) η δημοπράτηση και η εκτέλεσή του, γ) 
η έγκριση αποστολής της περίληψης στο ΦΕΚ και στον ελληνικό τύπο, δ) η έγκριση της 
δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ε) η σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού.  

11. Την δημοπράτηση του έργου που έγινε στις 25-5-2017.   
12. Την με αριθμό: 2603/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 

7Χ0Τ7Λ7-ΔΗΟ), για: α)έγκριση του από 28-09-2017 Πρακτικού 2 της Ανοικτής  Δημοπρασίας, 
όπως αυτό συντάχθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού, του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΔΑ», προϋπολογισμού 
300.000,00€  (με Φ.Π.Α.),  β)Την κατακύρωση της σύμβασης στην εταιρεία «ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ», η οποία 
κατέθεσε οικονομική προσφορά με μέση έκπτωση Εμ = 70,01 % και γ)Την εξουσιοδότηση της 
Δ.Τ.Ε. / Π.Ε.Δ.Α., για τη συνέχιση της διαδικασίας, μέχρι την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής 
του εν λόγω έργου. 

13. Την με αριθμό  53/2017 Πράξη της Επιτρόπου της 15ης Υπηρεσίας Επιτρόπου                                
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στην οποία αναφέρεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου 
σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΔΑ» . 

14. Την από 14/3/2018 Σύμβαση Κατασκευής του Έργου (ΑΔΑ: 6ΧΞ37Λ7-Ο0Φ), ποσού: 89.960,88€ 
(με ΦΠΑ). 

15. Τη συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του υπόψη έργου, η οποία ήταν δώδεκα (12) μήνες, από την 
υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι την 14-3-2019. 

16. Την με αρ.610/2019 απόφαση της Ο.Ε (ΑΔΑ:ΩΩ3Ο7Λ7-Ψ6Χ), με την οποία χορηγήθηκε παράταση 
κατά τέσσερεις (4) μήνες, ήτοι έως τις 14-7-2019  

17. Την με αρ.1823/2019 απόφαση της Ο.Ε (ΑΔΑ:6T4Λ7Λ7-Ξ07), με την οποία χορηγήθηκε παράταση 
κατά κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως τις 14-2-2020. 

18. Την με αρ. πρωτ: 214326/40719 16-3-2020 (ΑΔΑ: ΩΞΗ57Λ7-ΔΡΑ) Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α.), με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος 
ΑΠΕ του υπόψη έργου, συνολικής δαπάνης 89.960,88€ (με ΦΠΑ), σε ισοζύγιο, ως προς τις 
εργασίες με την αρχική σύμβαση. 

19. Το γεγονός ότι το  έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 14-2-2020, σύμφωνα με την αρ.πρωτ.: 
185581/5-3-2020 βεβαίωση περαίωσης. 

20. Την με αρ.πρωτ.:358461/7-5-2021 Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας – Τμήμα  Οδοποιίας & 
Μηχ/των Έργων της Δ.Τ.Ε Π.Ε.Δ.Α, με την οποία εγκρίθηκε η τελική επιμέτρηση του έργου του 
θέματος. 

21. Το από 4-10-2021 Πρακτικό κλήρωσης για την ανάδειξη μελών για την Επιτροπή Προσωρινής και 
Οριστικής Παραλαβής, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης. 
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22. Το από 22-11-2021 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής όπως συντάχθηκε και υπογράφθηκε από 
την επιτροπή οριστικής παραλαβής και ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο 

23. Την με αρ.πρωτ.: 1068505/14-12-2021 εισήγηση του Προϊστάμενου του Τμήματος 
και επειδή 
1. Το από 22-11-2021 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου που αναφέρεται στο θέμα, έχει 

συνταχθεί από την αρμόδια Επιτροπή σύμφωνα με διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την 
εκτέλεση των Δημοσίων έργων και τη νομοθεσία που διέπει τη σύμβαση του υπόψη έργου και έχει 
υπογραφεί από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη. 

2. Η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής κατά τον διενεργηθέντα κατά το εφικτό ποιοτικό έλεγχο των 
εκτελεσθεισών εργασιών, δεν διαπίστωσε παρεκκλίσεις από την σύμβαση και βρήκε τις εργασίες 
της εργολαβίας κατασκευασμένες σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και σε καλή κατάσταση 
λειτουργίας και συντήρησης. 

3. Έχει παρέλθει ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου από τη βεβαιωμένη περαίωση των 
εργασιών και έχει εγκριθεί η τελική επιμέτρηση των εργασιών του έργου 

4. Ο χρόνος εγγύησης το έργου, σύμφωνα με το άρθρο 171 του Ν. 4412/2016 και σε συνδυασμό με 
την Ε.Σ.Υ., ορίζεται σε 15 μήνες από την βεβαιωμένη περάτωση του έργου αν μέσα σε δύο (2) 
μήνες από αυτήν υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση. 

5. Η τελική επιμέτρηση του έργου υποβλήθηκε από την ανάδοχο εταιρεία σε χρόνο μικρότερο των δύο 
(2) μηνών, η Επιτροπή προβαίνει στην Προσωρινή & Οριστική Παραλαβή του έργου 

6. Σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 2 του Ν. 4735/2020, που αντικατέστησε το άρθρο 176 του 
Ν3852/2010: «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών», για τις συμβάσεις με 
τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου, το πρωτόκολλο παραλαβής εγκρίνεται από 
την Οικονομική Επιτροπή με αιτιολογημένη απόφασή της.  

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε  
Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής των εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.Δ.Α», αναδόχου: «ΛΑΚΩΝ 
Α.Τ.Ε.», προϋπολογισμού μελέτης: 300.000,00€ (με ΦΠΑ)., όπως συντάχθηκε και υπογράφθηκε 
από την επιτροπή οριστικής παραλαβής και ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        ομόφωνα  αποφασίζει 
 

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής των εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.Δ.Α», αναδόχου: «ΛΑΚΩΝ 
Α.Τ.Ε.», προϋπολογισμού μελέτης: 300.000,00€ (με ΦΠΑ)., όπως συντάχθηκε και υπογράφθηκε 
από την επιτροπή οριστικής παραλαβής και ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο. 
 
 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Καραμάνος Χρήστος και Μπαλάφας Γεώργιος   

απέχουν από την ψηφοφορία. 
 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και Μεθυμάκη Άννα  

απέχουν από την ψηφοφορία. 
 
 
  

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Καραμάνος Χρήστος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Βλάχου Γεωργία 
Μελάς Σταύρος  
Βάρσου Μαργαρίτα 
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