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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.  2924/2021 
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 42ο  
Έγκριση διακήρυξης και ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου «Οριζόντια και κατακόρυφη 
σήμανση στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Αττικής» (ΣΑΕΠ 585, κωδικός 
2014ΕΠ58500019 ως υποέργο), προϋπολογισμού 2.419.354,84 € (πλέον 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 στον κ. Καρυώτη, ο 
οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Έχοντας υπ’ όψη: 
1. Το Ν. 3852/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/07-06-2010). 
2. Την με αριθμ. 37419/13479/8 Μαΐου 2018(ΦΕΚ Β΄1661) Απόφαση «Έγκριση της 121/2018 

απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – 
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».                        

3. Το 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».  

4. Το άρθρο 8 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). 

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

6. Το Ν.4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις στρατηγικές 
και ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄90/18-4-2013). 

7. Το άρθρο 1 του Ν.4250/2014 (Α'74) "Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση 
Διατάξεων του Π.Δ.318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις"  

8. Το άρθρο 59 του Ν.4278/2014 (Α'157) "Φόροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις" και του 
Ν.4281/2014 (Α'160) "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις". 

9. Το Π.Δ. 7/2013 “Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις 
σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση 
δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες 
διατάξεις». 

10. Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή 
των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και 
υπηρεσιών του ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών 

11. Τη χρηματοδότηση του έργου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 830795/05-10-21 Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Αττικής έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 3.000.000,00 Ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση του υποέργου σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου με κωδικό ΣΑΕΠ 2014ΕΠ58500019 της ΣΑΕΠ 585 (ως υποέργο) 
της ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: ΕΠ585 ΤΡΟΠ.0/31-05-2021 (ΑΔΑ: ΩΝΩΚ46ΜΤΛΡ-ΙΥΒ) 
του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

12. Τη μελέτη του έργου που συντάχθηκε από το Τμήμα Προγράμματος & Μελετών της 
Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 
1035105/03.12.2021 Απόφαση  της. 

13. Το υπ’ αρ. πρωτ. 1061447/13.12.2021 έγγραφο του Γρ. Νομικού Συμβούλου 
Περιφερειάρχη & Συλλογικών Οργάνων, σύμφωνα με το οποίο δεν υπάρχει νομική 
παρατήρηση επί του σχεδίου της διακήρυξης του έργου του θέματος.  

ΕΠΕΙΔΗ 
1. Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση και η βελτίωση της οριζόντιας (διαγράμμιση) και 

της κατακόρυφης (πινακίδες) σήμανσης σε οδικούς άξονες στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό 
Δίκτυο (Π.Α.Ο.Δ.) της Περιφέρειας Αττικής, αρμοδιότητας τ. ΔΚΕΣΟ και νυν Α’ τμ. 
Συντήρησης & Κατασκευών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών 
Περιφέρειας Αττικής (ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ.). 

2. Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει σύμφωνα με την παρ.2α του άρθρου 95 του 
Ν.4412/2016 με «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης». 

3. Σύμφωνα με το άρθρο 176 του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Αττικής είναι αρμόδια για την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης.  

4. Σύμφωνα με τη παρ.8β του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ. 8α του άρθρου 108 του Ν. 4782/2021 η Επιτροπή Διαγωνισμού «[…] αποτελείται 
από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους αναπληρωτές τους, 
που υπηρετούν στην αναθέτουσα αρχή, εγγεγραμμένους στο μητρώο της περ. ζ’, με 
εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες, που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση 
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κατηγορίες εργασιών, οι οποίοι ορίζονται από την αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τον 
διαγωνισμό.» 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω: 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

1. Την έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση στο 
Πρωτεύον Αστικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Αττικής»  (ΣΑΕΠ 585, κωδικός 
2014ΕΠ58500019 ως υποέργο), προϋπολογισμού 2.419.354,84 € (πλέον ΦΠΑ) 

2. Την έγκριση της ηλεκτρονικής διενέργειας του διαγωνισμού από τη Δ/νση Διαχείρισης 
Μητροπολιτικών  Υποδομών Περιφέρειας Αττικής, με ανοιχτή δημοπρασία (άρθρο 27 του 
Ν. 4412/2016), με το σύστημα υποβολής προσφοράς των διαγωνιζομένων με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα νε το άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/2016) και με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 
τιμής (χαμηλότερη τιμή).   

3. Την  εξουσιοδότηση του Αν. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών 
Υποδομών Περιφέρειας Αττικής για την αποστολή της περίληψης διακήρυξης στον Τοπικό 
Τύπο και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας, καθώς και  για την διαδικασία συγκρότησης της 
Επιτροπής Διαγωνισμού. 

4. Τον ορισμό της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη διενέργεια του διαγωνισμού, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 
του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021), αποτελούμενη από (3) τεχνικούς υπαλλήλους, 
κατηγορίας Π.Ε. ή T.E., με τους αναπληρωτές τους, που υπηρετούν στην ΔΙ.Δ.Μ.Υ.: 

 
 Τακτικά μέλη 
1. Καρβούνη Δήμητρα, Π.Ε. Μηχανικών, ως Πρόεδρος 
2. Γαλιάτσου Αναστασία,  Π.Ε. Μηχανικών, ως μέλος 
3. Καρδαμάκης Βασίλειος, Π.Ε. Μηχανικών, ως μέλος 

Αναπληρωματικά μέλη (που τα μέλη αναπληρώνουν κατά τη σειρά που ορίζονται 
οποιοδήποτε από τα τακτικά μέλη απουσιάζει) 
1. Παϊζάνος Κων/νος, Π.Ε.  Μηχανικών, ως Πρόεδρος 
2. Κυρίτση Δήμητρα, Π.Ε. Μηχανικών,   ως μέλος 
3. Παναρέτου Άννα, Π.Ε. Μηχανικών,  ως μέλος 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
        ομόφωνα  αποφασίζει 

 
1. Την έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση στο 

Πρωτεύον Αστικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Αττικής»  (ΣΑΕΠ 585, κωδικός 
2014ΕΠ58500019 ως υποέργο), προϋπολογισμού 2.419.354,84 € (πλέον ΦΠΑ) 

2. Την έγκριση της ηλεκτρονικής διενέργειας του διαγωνισμού από τη Δ/νση Διαχείρισης 
Μητροπολιτικών  Υποδομών Περιφέρειας Αττικής, με ανοιχτή δημοπρασία (άρθρο 27 του 
Ν. 4412/2016), με το σύστημα υποβολής προσφοράς των διαγωνιζομένων με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα νε το άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/2016) και με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 
τιμής (χαμηλότερη τιμή).   

3. Την  εξουσιοδότηση του Αν. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών 
Υποδομών Περιφέρειας Αττικής για την αποστολή της περίληψης διακήρυξης στον Τοπικό 
Τύπο και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας, καθώς και  για την διαδικασία συγκρότησης της 
Επιτροπής Διαγωνισμού. 

4. Τον ορισμό της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη διενέργεια του διαγωνισμού, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 
του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021), αποτελούμενη από (3) τεχνικούς υπαλλήλους, 
κατηγορίας Π.Ε. ή T.E., με τους αναπληρωτές τους, που υπηρετούν στην ΔΙ.Δ.Μ.Υ.: 
 Τακτικά μέλη 
1. Καρβούνη Δήμητρα, Π.Ε. Μηχανικών, ως Πρόεδρος 
2. Γαλιάτσου Αναστασία,  Π.Ε. Μηχανικών, ως μέλος 
3. Καρδαμάκης Βασίλειος, Π.Ε. Μηχανικών, ως μέλος 
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Αναπληρωματικά μέλη (που τα μέλη αναπληρώνουν κατά τη σειρά που ορίζονται 
οποιοδήποτε από τα τακτικά μέλη απουσιάζει) 
1. Παϊζάνος Κων/νος, Π.Ε.  Μηχανικών, ως Πρόεδρος 
2. Κυρίτση Δήμητρα, Π.Ε. Μηχανικών,   ως μέλος 
3. Παναρέτου Άννα, Π.Ε. Μηχανικών,  ως μέλος 

 
 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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