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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 47η 

Απόφαση υπ’ αριθ.  2003/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 13-09-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση 
η Οικονομική Επιτροπή, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη,  ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ: 854994/08-09-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της στις 08-09-2022. 
 

Θέμα 50ο  
Α)Έγκριση διακήρυξης μετά των παραρτημάτων της, για την διενέργεια του ανοικτού, άνω των ορίων 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ  LED 
ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΧΑΡΝΑΙ », 
προϋπολογισμού 402.840,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και  Β) Έγκριση αποστολής σχετικής 
προκήρυξης σύμβασης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., όπως προβλέπεται από 
τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Κουρή Μαρία 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος  

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βάρσου Μαργαρίτα  

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Βαλαβάνη Στυλιανή 
Απόντες από την συνεδρίαση:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βλάχου Γεωργία 

• 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 Μαρία 
Ντόβα. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 13 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: 
 
Έχοντας υπόψη :  

1. Το άρθρο 176 (Αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής) του Ν.3852/07-06-2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του 
Ν.4071/2012 (ΦΕΚ/τΑ΄85/11-04-2012). 

2. 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».  

3. Το 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). 

4. Την με αριθμ. 37419/13479 (ΦΕΚΒ’ /1661/11.5.2018) «Έγκριση της 121/2018 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – 
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.» 
Απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

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. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και 
λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 
τεύχη της παρούσας παροχής υπηρεσιών και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) 
και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση των προς προμήθεια 
φωτιστικών της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 
 Και ΕΠΕΙΔΗ: 

1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και η τοποθέτηση 8μ κωνικών 
γαλβανισμένων σιδηροϊστών παθητικής ασφάλειας, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 40, ΕΝ 
12899 και ΕΝ 12767. Επάνω στους ιστούς αυτούς, θα τοποθετηθούν αυτόνομα φωτιστικά 
συστήματα με λαμπτήρα LED, ισχύος 60 – 80W, με ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου και 
MPPT CONTROLLER, και 3 κατακόρυφα κυλινδρικά φωτοβολταϊκά πάνελ 140Wp ανά 
ιστό, τα οποία θα «αγκαλιάζουν» τον ιστό αρθρωτά, ώστε να μην επηρεάζεται ο ιστός από 
τους ισχυρούς ανέμους που πλήττουν την περιοχή. Τα συστήματα αυτά, θα είναι υβριδικής 
εφαρμογής, θα συνδέονται δηλαδή και με το δίκτυο.  
Η σύμβαση εντάσσεται στους κωδικούς CPV:  
34993000-4 (Φωτιστικά οδών),  
44212250-6 (Ιστοί),  
50232110-4 (Θέση και λειτουργία εγκαταστάσεων δημόσιου φωτισμού),  
50232100-1 (Συντήρηση εγκαταστάσεων δημόσιου φωτισμού)   

2. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, ΚΑΕ 9781 01 
046. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ.  
455667/23.05.2022 (ΑΔΑ: Ω53Ν7Λ7-Δ9Π) για την ανάληψη υποχρέωσης πίστωσης για το 
οικονομικό έτος 2022 και με αρ. καταχώρησης 1957 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών 
πληρωμής της Δ.Ο.Υ. (AA Βεβ:1985) 

3. Για τη δημοπράτηση της σύμβασης συντάχθηκε η συνημμένη Διακήρυξη και τα 
παραρτήματα αυτής. 

 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω: 

Η Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ : 
1. Την  έγκριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 176 του Ν.3852/10 των όρων της 

Διακήρυξης και των παραρτημάτων της, του ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ  LED ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ 
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΧΑΡΝΑΙ», προϋπολογισμού 
402.840,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 
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2. Την έγκριση της ηλεκτρονικής δημοπράτησης και της εκτέλεσης της σύμβασης προμήθειας από 
τη Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής. 

3. Την έγκριση αποστολής της σχετικής προκήρυξης σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ένωσης, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
1. Την  έγκριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 176 του Ν.3852/10 των όρων της 

Διακήρυξης και των παραρτημάτων της, του ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ  LED ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ 
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΧΑΡΝΑΙ», προϋπολογισμού 402.840,00 
Ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 

2. Την έγκριση της ηλεκτρονικής δημοπράτησης και της εκτέλεσης της σύμβασης προμήθειας από 
τη Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής. 

3. Την έγκριση αποστολής της σχετικής προκήρυξης σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ένωσης, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος απέχει από την 

ψηφοφορία.  
➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βαλαβάνη Στυλιανή δηλώνει λευκό με 

την παρατήρηση: «Η εισήγηση όφειλε να είναι πιο αναλυτική, με σαφή περιγραφή των σημείων 
όπου πρόκειται να τοποθετηθούν οι σιδηροϊστοί παθητικής ασφάλειας και ακριβείς ποσότητες». 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος καταψηφίζει την ανωτέρω 
απόφαση.  

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
Κατσικάρης Δημήτριος  
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Βάρσου Μαργαρίτα  
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Βαλαβάνη Στυλιανή 
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