
 

 1 

   
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.  2925/2021 
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 43ο  
Ορισμός μελών τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης 
παροχής υπηρεσιών: «Υπηρεσίες Επικοινωνίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης 
Κυκλοφορίας Περιφέρειας Αττικής». 
 
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: 
Σύμφωνα με τις διατάξεις :  
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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. 

και 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. 800/06.04.2021 (ΑΔΑ:ΩΦ0ΕΛ7Λ7-55Σ) 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. 1418/2021 (ΑΔΑ: 6NΩ77Λ7-1ΛΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής, 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, στη μοναδική συμμετέχουσα 
εταιρεία «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ», με τελική δαπάνη  1.960.139,73€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ. 

6. Το με αριθμ. πρωτ. 46742/26.10.2021 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με το οποίο 
κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 521/2021 Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του για τον προσυμβατικό 
έλεγχο της σύμβασης της υπόψη παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η 
υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης. 

7. Τη με αριθμ. πρωτ. 975664/17.11.2021 Πρόσκληση της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών 
Υποδομών προς την εταιρεία «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ», 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 «VODAFONE - 
ΠΑΝΑΦΟΝ» στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών 
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9. Την από 10.12.2021 Ανακοίνωση της Δ.Δ.Μ.Υ., που αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων 
και αφορούσε την γνωστοποίηση της κλήρωσης στις 14.12.2021 για τον ορισμό τριμελούς 
επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.  

10. Το από 14.12.2021 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 ενοικίαση από την Αναθέτουσα Αρχή επίγειων 
καλωδίων ανενεργών μονότροπων (SM) οπτικών ινών (darkfiber) για μετάδοση δεδομένων 
καθώς και υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτών. 
Συγκεκριμένα μέσω του Δικτύου Οπτικής Διασύνδεσης, του οποίου ο Πάροχος θα είναι 
νόμιμος ιδιοκτήτης ή νόμιμος χρήστης και το οποίο θα αποτελείται από οπτικές ζεύξεις μέσω 
μονότροπων ανενεργών οπτικών ινών, θα διασυνδέσει τις συσκευές πεδίου του Συστήματος 
Διαχείρισης Κυκλοφορίας Περιφέρειας Αττικής, που είναι εγκατεστημένες σε κεντρικούς 
δρόμους του Ν. Αττικής, μεταξύ τους και με τα Κέντρα Ελέγχου (ΚΔΚ, ΘΕΠΕΚ, Κέντρο 
Φωτεινής Σηματοδότησης Αθηνών, Κέντρο Φωτεινής Σηματοδότησης Πειραιά, Κέντρο 
Φωτεινής Σηματοδότησης Αλίμου). Ο Πάροχος στα πλαίσια αυτά θα παρέχει στην 
Αναθέτουσα Αρχή ανέκκλητο δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης των οπτικών ινών που 
αποτελούν το Δίκτυο Οπτικής Διασύνδεσης (ΔΟΔ), ώστε μέσω αυτού η Αναθέτουσα Αρχή να 
μεταφέρει τις εικόνες και τα δεδομένα που απαιτούνται για τη λειτουργία του Συστήματος 
Διαχείρισης Κυκλοφορίας.  
Επίσης στις υποχρεώσεις του Παρόχου είναι η Συντήρηση και Επισκευή του Δικτύου Οπτικής 
Διασύνδεσης (ΔΟΔ) εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στην ΕΣΥ του έργου. 
Διευκρινίζεται ότι στο συμβατικό αντικείμενο δεν περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία που θα 
εκτελεστεί από τον Πάροχο είτε στα πλαίσια της εγκατάστασης, της συμπλήρωσης και γενικά 
της ανάπτυξης του Δικτύου Οπτικής Διασύνδεσης είτε στα πλαίσια της συντήρησης και της 
αποκατάστασης βλαβών αυτού και αυτές θα εκτελεστούν από αυτόν με αποκλειστικά δική του 
ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη.  

5. Η σύμβαση  παροχής υπηρεσιών συνολικής δαπάνης: 1.580.757,88 € πλέον ΦΠΑ έχει διέλθει 
νομικού ελέγχου από τη Ν.Υ. της Περιφέρειας Αττικής και έχει αποσταλεί από την Υπηρεσία 
μας την 14.12.2021 (ΑΠ 1067312) προς  υπογραφή από τη διοικητική ιεραρχία. 

6. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των υπηρεσιών της σύμβασης έχει οριστεί σε είκοσι 
τέσσερις (24) μήνες.  

7. Με το από 14.12.2021 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. Φιλιάδης Φίλλιπος, ΤΕ   Μηχανικών,  με Α´ β ως Πρόεδρος 
2. Ναστούλη Μυρτώ, ΤΕ Μηχανικών,  με Α´ β., ως μέλος 
3. Καρακώστα Κωνσταντίνα,  ΤΕ Μηχανικών,  με Α΄ β, ως μέλος 
Αναπληρωματικά μέλη 
1.    Θεοφανόπουλος Βασίλειος, ΤΕ Μηχανικών, με Α´ β, ως αναπληρωτής Προέδρου 
2. Καστρινάκης Κων/νος, ΤΕ Μηχανικών, με Α΄ β, ως αναπληρωματικό μέλος 
3. Ιατρίδης Ηλία, ΤΕ Μηχανικών,  με Α΄ β., ως αναπληρωματικό μέλος 
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Κατόπιν όλων των ανωτέρω: 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε  
Την έγκριση του ορισμού της τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των 
υπηρεσιών της σύμβασης της παροχής: «Υπηρεσίες Επικοινωνίας Ολοκληρωμένου Συστήματος 
Διαχείρισης Κυκλοφορίας Περιφέρειας Αττικής», η οποία πλέον θα απαρτίζεται από τους : 
Τακτικά μέλη  
1. Φιλιάδη Φίλλιπο, ΤΕ   Μηχανικών,  με Α´ β ως Πρόεδρος 
2. Ναστούλη Μυρτώ, ΤΕ Μηχανικών,  με Α´ β., ως μέλος 
3. Καρακώστα Κωνσταντίνα,  ΤΕ Μηχανικών,  με Α΄ β, ως μέλος 
Αναπληρωματικά μέλη 

1. Θεοφανόπουλο Βασίλειο, ΤΕ Μηχανικών, με Α´ β, ως αναπληρωτής Προέδρου 
2. Καστρινάκη Κων/νο, ΤΕ Μηχανικών, με Α΄ β, ως αναπληρωματικό μέλος 
3. Ιατρίδη Ηλία, 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: «Υπηρεσίες Επικοινωνίας Ολοκληρωμένου Συστήματος 
Διαχείρισης Κυκλοφορίας Περιφέρειας Αττικής», η οποία πλέον θα απαρτίζεται από τους : 
 
Τακτικά μέλη  

1. Φιλιάδη Φίλλιπο, ΤΕ   Μηχανικών,  με Α´ β ως Πρόεδρος 
2. Ναστούλη Μυρτώ, ΤΕ Μηχανικών,  με Α´ β., ως μέλος 
3. Καρακώστα Κωνσταντίνα,  ΤΕ Μηχανικών,  με Α΄ β, ως μέλος 
Αναπληρωματικά μέλη 

1. Θεοφανόπουλο Βασίλειο, ΤΕ Μηχανικών, με Α´ β, ως αναπληρωτής Προέδρου 
2. Καστρινάκη Κων/νο, ΤΕ Μηχανικών, με Α΄ β, ως αναπληρωματικό μέλος 
3. Ιατρίδη Ηλία, ΤΕ Μηχανικών,  με Α΄ β., ως αναπληρωματικό 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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