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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.  2927/2021 
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 45ο  
Αντικατάσταση μέλους  της τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης 
της παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση υπόγειων διαβάσεων πεζών και οχημάτων στο οδικό δίκτυο 
αρμοδιότητας Δ.Δ.Μ.Υ. 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 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. Της με αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011(ΦΕΚ 2540Β’) Απόφασης του Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Διενέργεια της 
διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη 
διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, 
παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων». 

10. 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. 

11. 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 του έργου που θα γίνει από την ΣΑΕΠ 585, Κωδικός Έργου 
2014ΕΠ58500078 του Π.Δ.Ε. (ως υποέργο), σύμφωνα με τη Συλλογική Απόφαση Έργων 
Περιφέρειας Αττικής του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

4. Την Απόφαση 1834/08.09.2020 (ΑΔΑ:ΨΘ0Λ7Λ7-Ξ2Λ), της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, τα τεύχη δημοπράτησης, 
η δημοπράτηση και η αποστολή σχετικής προκήρυξης για τη δημοσίευση της σύμβασης που 
αναφέρεται στο θέμα.  

5. Την Απόφαση 2829/2020  (ΑΔΑ: 6ΩΓΒ7Λ7-ΑΝΖ) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το 3ο Πρακτικό ελέγχου και αποδοχής των δικαιολογητικών και 
πιστοποιητικών του μειοδότη του διαγωνισμού και  κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα της 
ηλεκτρονικής δημοπρασίας στην εταιρεία "ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε."  με τελική 
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δαπάνη 2.471.756,70€ πλέον Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (μετά την 
προσαύξηση). 

6. Το με αριθμ. πρωτ. 612/15.02.2021 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με το οποίο 
κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 56/2021 Πράξη της του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για 
τον προσυμβατικό έλεγχο της υπόψη σύμβασης, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η 
υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης. 

7. Την υπ αριθμ.704/2021 (ΑΔΑ ΩΖΙ47Λ7-6Χ1)  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η τριμελής επιτροπή παρακολούθησης και 
παραλαβής της σύμβασης του θέματος. 

8. Την από 23/03/2021 σύμβαση  παροχής υπηρεσιών μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και της 
ετ.»ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»  συνολικής δαπάνης :                                                                     
2.471.756,70  € με ΦΠΑ. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των υπηρεσιών της σύμβασης 
έχει οριστεί σε  είκοσι (20) μήνες. 

9. Την υπ’ αριθμ. 2359 /2021 (ΑΔΑ: 604Α7Λ7-Η58) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής, με την οποία έγινε ο ορισμός των νέων μελών της τριμελούς Επιτροπής 
παρακολούθησης και παραλαβής της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών. 

 
Σκεπτικό της Εισήγησης  
Επειδή :  
1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιτήρηση, η επισκευή, η συντήρηση, η βελτίωση της 

λειτουργίας και ο καθαρισμός των υφισταμένων και εν λειτουργία υπογείων διαβάσεων πεζών 
και οχημάτων του Πρωτεύοντος Αστικού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Επί πλέον και με στόχο 
την αισθητική αναβάθμιση και τον εξωραϊσμό του αστικού περιβάλλοντος, με την παρούσα 
σύμβαση προβλέπεται να εκτελεστούν, ως πιλοτική εφαρμογή, ορισμένες εργασίες 
αναβάθμισης σε επιλεγμένες υπόγειες διαβάσεις πεζών. Για το λόγο αυτό η Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν λόγω παροχής υπηρεσιών απαιτείται να διαθέτει  
γνώση για την παρακολούθηση και την παραλαβή των εργασιών. 

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 τα άρθρα 216 και 221 του Ν. 4412/16, για την παραλαβή των υπηρεσιών της 
σύμβασης πρέπει να συγκροτηθεί Επιτροπή Παραλαβής, με απόφαση του αρμοδίου για την 
διοίκηση του φορέα οργάνου. 

4. 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. 

5. Το ορισθέν τακτικό μέλος της Επιτροπής, κα Ευαγγελία Πολυζώη, ΠΕ Μηχανικών με Α΄βαθμό, 
μετακινήθηκε από την Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών προς την Δ/νση 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής, με την υπ’ αριθμ. 1001917 / 25-11-2021 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Αττικής και ως εκ τούτου, λόγω των νέων καθηκόντων της, αδυνατεί να 
συμμετέχει στο έργο της υπόψη Επιτροπής. 

6. Η υπάλληλος Δήμητρα Καρβούνη, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με Α’ β στην Διεύθυνση 
Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών έχει όλα τα απαιτούμενα προσόντα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο σημείο 4 της παρούσας,  προκειμένου να αντικαταστήσει την ανωτέρω 
υπάλληλο στα καθήκοντά της ως μέλος της υπόψη Επιτροπής. 

 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε  

Την αντικατάσταση του τακτικού μέλους της τριμελούς επιτροπής παραλαβής της σύμβασης της 
παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση υπογείων διαβάσεων πεζών και οχημάτων στον οδικό», 
Πολυζώη Ευαγγελίας, ΠΕ Μηχανικών με Α΄βαθμό  από την Δήμητρα Καρβούνη, ΠΕ 
Μηχανικών με Α’ βαθμό. 
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        ομόφωνα  αποφασίζει 
 

Την αντικατάσταση του τακτικού μέλους της τριμελούς επιτροπής παραλαβής της σύμβασης της 
παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση υπογείων διαβάσεων πεζών και οχημάτων στον οδικό», 
Πολυζώη Ευαγγελίας, ΠΕ Μηχανικών με Α΄βαθμό  από την Δήμητρα Καρβούνη, ΠΕ 
Μηχανικών με Α’ βαθμό. 

 
  

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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