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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 66η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2969/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 28-12-2021, 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: 1106014/23-12-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 23-12-2021. 
 

Θέμα 36ο  
Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης μετά των παραρτημάτων - τευχών και της 
ηλεκτρονικής δημοπράτησης ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας – υπηρεσίας (μεικτή 
σύμβαση) με τίτλο: «Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων στη σήραγγα επί της Λεωφόρου Ανδρέα 
Παπανδρέου». 
 
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 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Μελάς Σταύρος 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λογοθέτη Αικατερίνη 
 Χρονοπούλου Νίκη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Κουρή Μαρία 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
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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. Παγωτέλη, ο 
οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 
3. Τον οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 

238/Α/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 1661/Β/11-05-2018).  
4. Την με αριθ. 6/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και 
Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01/01/2011.  

5. Το Π.Δ. υπ’ αριθ. 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 (Α’ 
42), αρμοδιότητας των Περιφερειών». 

6. Το Ν. 4412/2016 «Ανάθεση και Εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και 
παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

7. Την απόφαση 301/2020 του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία 
εντάχθηκε το εν λόγω έργο στον προϋπολογισμό οικ. Έτους 2021. 

8. Την υπ΄ αριθμ. 3011/4.01.2021 (ΩΦ067Λ7-ΨΑΓ) πολυετή απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
για το έργο με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»." της "Περιφερειακής ενότητας Πειραιά." 

 
Ε Π Ε Ι Δ Η 

1. Με το εν λόγω έργο θα αντικατασταθούν τα φωτιστικά σώματα στις οδικές σήραγγες του 
Κερατσινίου και της Δραπετσώνας, οι οποίες εποπτεύονται και συντηρούνται από την ΔΤΕ 
Πειραιά και Νήσων, με φωτιστικά σώματα τύπου LED 

2. Η αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων κρίνεται απολύτως απαραίτητη καθώς θα 
επιτευχθεί η αναβάθμιση της ποιότητας του φωτισμού εντός των σηράγγων και ιδιαίτερα 
της σήραγγας του Κερατσινίου που εμφανίζει φτωχά φωτεινά χαρακτηριστικά. 

3. Ο φωτισμός των σηράγγων είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρος καθώς είναι εν λειτουργία  καθόλο 
το εικοσιτετράωρο με αποτέλεσμα υψηλό περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος 

4. Οι εν λόγω σήραγγες έχουν αθροιστικά μηνιαίες διελεύσεις 900.000 οχημάτων και η 
αναβάθμιση του φωτισμού τους αποτελεί σημαντικό στοιχείο ενίσχυσης της οδικής 
ασφάλειας.  

5. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων συνέταξε την διακήρυξη ανοικτής 
διαδικασίας μέσω Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) 
και των τευχών δημοπράτησης καθώς και την Περίληψη διακήρυξης που πρέπει να σταλεί 
για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο ΦΕΚ και στον 
Ελληνικό Τύπο και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.  

6. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.  
7. Η διακήρυξη θα δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 38 του 

Ν4412/2016.  
8. Με την απόφαση 301/2020 του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής το εν λόγω 

έργο εντάχθηκε στον προϋπολογισμό οικ. Έτους 2021.  
9. Η εκτιμώμενη αξία της προμήθειας - υπηρεσίας  είναι 1.584.244,35€  πλέον Φ.Π.Α. 
 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 
 
1. Την κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης μετά των παραρτημάτων-τευχών (Ε.Σ.Υ., 

Τεχνική Περιγραφή, Τιμολόγιο μελέτης, προϋπολογισμός, ΣΑΥ- ΦΑΥ, έντυπο οικονομικής 
προσφοράς, Ε.Ε.Ε.Σ.) της προμήθειας - παροχής υπηρεσίας «Αντικατάσταση φωτιστικών 
σωμάτων στη σήραγγα επί της Λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου»  εκτιμώμενης αξίας 
1.584.244,35€  πλέον Φ.Π.Α.  
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2. Την έγκριση της ηλεκτρονικής δημοπράτησης μέσω του ΕΣΗΔΗΣ της ως άνω προμήθειας - 
υπηρεσίας με ανοιχτή δημοπρασία μεταξύ εργοληπτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 
27 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, και σύμφωνα με τα άρθρα 86 
και 87 του ν. 4412/16. 

3. Την εξουσιοδότηση του Δ/ντή Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιά & Νήσων να ολοκληρώσει τη 
διαδικασία του διαγωνισμού μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
        ομόφωνα  αποφασίζει 

 
1. Την κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης μετά των παραρτημάτων-τευχών (Ε.Σ.Υ., 

Τεχνική Περιγραφή, Τιμολόγιο μελέτης, προϋπολογισμός, ΣΑΥ- ΦΑΥ, έντυπο οικονομικής 
προσφοράς, Ε.Ε.Ε.Σ.) της προμήθειας - παροχής υπηρεσίας «Αντικατάσταση φωτιστικών 
σωμάτων στη σήραγγα επί της Λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου»  εκτιμώμενης αξίας 
1.584.244,35€  πλέον Φ.Π.Α.  

2. Την έγκριση της ηλεκτρονικής δημοπράτησης μέσω του ΕΣΗΔΗΣ της ως άνω προμήθειας - 
υπηρεσίας με ανοιχτή δημοπρασία μεταξύ εργοληπτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 
27 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, και σύμφωνα με τα άρθρα 86 
και 87 του ν. 4412/16. 

3. Την εξουσιοδότηση του Δ/ντή Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιά & Νήσων να ολοκληρώσει τη 
διαδικασία του διαγωνισμού μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. 

 
 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραμάνος Χρήστος και το 
αναπληρωματικό μέλος κα. Λογοθέτη Αικατερίνη   απέχουν από την ψηφοφορία. 

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

 Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Χρονοπούλου Νίκη δηλώνει 
λευκό με την εξής παρατήρηση: «Είναι η 5η προσπάθεια που γίνεται για να βγει σωστή 
διακήρυξη για ένα έργο που αν και αναγκαίο δεν είναι προτεραιότητας. Θα ψηφίσουμε 
λευκό». 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Καραμάνος Χρήστος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Μελάς Σταύρος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Χρονοπούλου Νίκη 
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