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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 63 538 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 53η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2383/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 26-10-2021, 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: 888773/21-10-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η 
οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 21-10-2021. 
 

Θέμα 14ο  
Έγκριση πολυετούς δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 158.593,09€, συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α., για την ανάθεση εργασιών αποψίλωσης ξερής και χλωρής φυτικής βλάστησης για πρόληψη 
πυρκαγιών, καθαρισμού ερεισμάτων καθώς και συντήρηση πρασίνου σε οδούς αρμοδιότητας Π.Ε.Α.Α. 
για το έτος 2022, [( CPV: 77312000-0 (Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα) και 77310000-6 
(Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου)]. 
 
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 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Βλάχου Γεωργία 
 Αγγέλης Σπυρίδων  
 Κατριβάνος Γεώργιος 
 Ανδρουλακάκης Νικόλαος 

Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Κουρή Μαρία 
 Καραμάνος Χρήστος 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 
 

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. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Φρέρη, η οποία 
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
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1. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης -  Εμβάθυνση 
της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, 
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018), όπως ισχύει. 

2. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει. 

4. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα  Διαύγεια”  και  
άλλες  διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως ισχύει. 

5. Το Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α/16-06-2011), 
όπως ισχύει. 

6. Το Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως ισχύει. 

7. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11-04-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 
και την αποκεντρωμένη διοίκηση-Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»  και  ιδιαιτέρως  της  παρ.14  
του άρθρου 6, όπως ισχύει.   

8. Το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 
4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα την παρ. Ζ «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16/2/2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις  
εμπορικές  συναλλαγές», όπως ισχύει. 

9. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 
Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), 
όπως ισχύει.  

10. Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014), όπως ισχύει. 

11. Το Ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, 
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (ΦΕΚ 134/Α/09-08-2019), όπως ισχύει. 

12.  Το Ν. 4625/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 139/Α/31-08-2019), όπως ισχύει. 

13. Το  Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη  υποχρεώσεων από  τους  Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016), όπως 
ισχύει. 

14. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/27-12-2010) – «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/Β/11-05-2018) απόφαση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

15. Την υπ' αριθμ. 1191/14-03-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου 
υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής 
της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν.4412/2016 (Α΄147))» (ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017), όπως 
ισχύει.  

16. Την με αρ. πρωτ. 57654/22-05-2017 Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 1781/Β/23-05-2017), όπως ισχύει.  

17. Τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 
18. Το υπ΄αριθμ. 64528/3-4-2018 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη και 

Συλλογικών Οργάνων, περί εκτέλεσης δαπανών Περιφερειακών Ενοτήτων – Μέθοδος υπολογισμού 
της αξίας συμβάσεων, με τις συνημμένες σε αυτό πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

19. Την υπ΄αριθμ. 499022/02-09-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ 688/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./03-09-2019), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 
υπ΄αριθμ. 555804/20-9-2019 (ΦΕΚ 3571/τ.Β΄/25-9-2019). 
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20. Τις υπ’ αρ. 626516/31-08-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 699), 1002357/28-12-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1077), 479990/11-
06-2021 (Υ.Ο.Ο.Δ. 467) αποφάσεις του Περιφερειάρχη Αττικής, για την «Παράταση θητείας 
Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής»  

21. Την υπ’αριθμ. 864073/14-10-2021 (Β' 4832) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους, στον Εκτελεστικό Γραμματέα 
της Περιφέρειας Αττικής και Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή Περιφερειάρχη” στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και σε Πρoϊσταμένους Τμημάτων 
της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής». 

22. Την υπ’αριθμ.301/2020 (ΑΔΑ:6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με 
θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021 και Ολοκληρωμένου 
Πλαισίου Δράσης 2021». 

23. Την υπ’ αριθμ. 302/2020 (ΑΔΑ: ΡΔΒΤ7Λ7-1Θ8) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής, περί «Έγκρισης Προγράμματος  Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού 
έτους 2021». 

24. Την υπ’αριθμ.112945/30.12.2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία 
επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής  οικονομικού  έτους  2021. 

25. Την υπ’αρ.17/2021 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί έγκρισης της 1ης 
τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 

26. Την υπ’αριθμ.11308/01.02.2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία 
επικυρώθηκε η 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 

27. Την υπ’αριθμ.53/2021 (ΑΔΑ:6Χ0Ν7Λ7-Ζ7Θ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Αττικής, περί περί έγκρισης της 2ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 

28. Την υπ’αριθμ.33682/22.03.2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία 
επικυρώθηκε η 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 

29. Την υπ’αριθμ.54/2021 (ΑΔΑ:9ΣΣΓ7Λ7-08Ψ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί 
τροποποίησης της υπ’αριθμ.302/2020 όμοιας. 

30. Την υπ’αριθμ.108/2021 (ΑΔΑ:ΩΙ017Λ7-Α53) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Αττικής, περί περί έγκρισης της 3ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 

31. Την υπ’αριθμ.81280/06.07.2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία 
επικυρώθηκε η 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 

32. Την ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 169/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:ΩΔΨΧ7Λ7-5Θ8), με την οποία συγκροτήθηκαν, αρχής γενομένης από 
06-02-2021: Α) Πενταμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή  Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., καθώς και Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α., Β) Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α. , 
με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 60.000,00€, χωρίς ΦΠΑ και Γ) Τριμελής Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών  της Π.Ε.Α.Α., 
για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’αριθμ. 305/2021 
(ΑΔΑ:6Ν0Θ7Λ7-Υ33), 1022/2021 (ΑΔΑ:6ΛΖΨ7Λ7-25Ζ) και 1426/2021 (ΑΔΑ: ΨΨΤΖ7Λ7-9ΣΔ) 
όμοιες και ισχύει. 

33. Το υπ΄αριθμ. 849424/11-10-21 έγγραφό μας προς την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Α.Α., περί 
αποστολής τεχνικών προδιαγραφών των εργασιών αποψίλωσης ξερής και χλωρής φυτικής 
βλάστησης για πρόληψη πυρκαγιών, καθαρισμού ερεισμάτων καθώς και συντήρηση πρασίνου σε 
οδούς αρμοδιότητας Π.Ε.Α.Α. για το έτος 2022. 

34. Το υπ΄αριθμ. 872731/18-10-21 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Α.Α., με το οποίο μας 
γνώρισε ότι δεν έχει τον απαιτούμενο εξοπλισμό,  ούτε το απαραίτητο εργατοτεχνικό προσωπικό 
που απαιτείται για τις εν θέματι εργασίες και  ως εκ τούτου μας διαβίβασε τις σχετικές τεχνικές 
προδιαγραφές.  

35. Το γεγονός ότι η ανάθεση των εν θέματι εργασιών κρίνεται μείζονος σημασίας για την διασφάλιση 
του δημοσίου συμφέροντος, την προστασία και ασφάλεια τόσο των πολιτών, όσο και των 
περιουσιών αυτών και του δημοσίου, καθώς ο κίνδυνος εξάπλωσης πυρκαγιών είναι μεγάλος λόγω 
υψηλών θερμοκρασιών δεδομένης της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου την 1η Μαΐου.  

εισηγούμαστε 
Την έγκριση πολυετούς δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 158.593,09€, συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α, για την  ανάθεση εργασιών αποψίλωσης ξερής και χλωρής φυτικής βλάστησης για πρόληψη 
πυρκαγιών, καθαρισμού ερεισμάτων, καθώς και  συντήρηση πρασίνου σε οδούς  αρμοδιότητας 
Π.Ε.Α.Α. για το έτος 2022, [(CPV: 77312000-0 (Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα) και 77310000-
6 (Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου)], με επιμερισμό ανά έτος ως ακολούθως:  
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΚΑΕ 2021 2022 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

05072 5152 2,00€ 158.591,09€ 

 
σύμφωνα με τα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν.                                        
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
 

Την έγκριση πολυετούς δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 158.593,09€, συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α, για την  ανάθεση εργασιών αποψίλωσης ξερής και χλωρής φυτικής βλάστησης για πρόληψη 
πυρκαγιών, καθαρισμού ερεισμάτων, καθώς και  συντήρηση πρασίνου σε οδούς  αρμοδιότητας 
Π.Ε.Α.Α. για το έτος 2022, [(CPV: 77312000-0 (Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα) και 77310000-
6 (Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου)], με επιμερισμό ανά έτος ως ακολούθως:  
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΚΑΕ 2021 2022 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

05072 5152 2,00€ 158.591,09€ 

 
σύμφωνα με τα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν. 
 
 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την ως άνω 
απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Διαφωνούμε με τον τρόπο που γίνονται οι εργασίες 
αποψίλωσης καθώς και συντήρηση πρασίνου συντήρηση πρασίνου, δηλαδή μέσω εργολάβων. 
Πρέπει να γίνεται από υπηρεσίες της Περιφέρειας στελεχωμένες με μόνιμο προσωπικό, 
επιστημονικό, εργάτες και με την αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού. Άλλωστε, η μέχρι σήμερα 
εμπειρία των αναθέσεων σε ιδιώτες έχει δείξει, ότι δεν γίνεται ολοκληρωμένα, γιατί ο ιδιώτης 
δουλεύει με κριτήριο το κέρδος, που το εξασφαλίζει περικόπτοντας εργατικό δυναμικό και μέσα» 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Αδαμόπουλου Γεωργία 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Αγγέλης Σπυρίδων  
Κατριβάνος Γεώργιος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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