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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 76η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 3724/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 11-12-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της Περιφέρειας 
Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 
οικ. 245456 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 06-12-2018. 

 
Θέμα 67ο  

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 56.668,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τη 
μίσθωση μηχανημάτων έργου μαζί με το χειριστή τους, για τη διενέργεια εξετάσεων για τη χορήγηση 
άδειας άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειριστή μηχανημάτων έργου, σύμφωνα με το 
Π.Δ. 113/2012. 
 
Παρόντες:  
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 
 Πελέκης Ζαχαρίας  

Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος   
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1.Τις διατάξεις του Ν.3852/ΦΕΚ 87Α/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και 
τις όμοιες του Ν. 4071/2012. 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/’Α/27-12-2010) - «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 44403/2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
(ΦΕΚ 2494/’Β/4-11-2011) την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 2822/’Β/14-12-2011) την υπ’ αριθ. 
109290/39629 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
(ΦΕΚ4251/Β’/29-12-2016) και την υπ’αρ. 66313/24553/25-8-17 (ΦΕΚ Β΄ 3051/5-9-17)και ισχύει. 
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3. Το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Ά/11-04-2011) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 
την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

4. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις». 

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

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες». 

7. Την υπ’αρ.οικ.48105/6-3-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ορισμός 
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ’ 114/10-03-2017), όπως 
διορθώθηκε και ισχύει. 

8. Την υπ’ αρ. 424/2017 (ΑΔΑ: ΩΦ527Λ7-Π7Γ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί 
έγκρισης Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018. 

9. Την υπ’ αρ. 425/2017 (ΑΔΑ: 6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής για το 

οικονομικό έτος 2018. 
10. Την υπ’αρ. 348/2018 (ΑΔΑ: 66557Λ7-ΒΛΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 

Περιφέρειας Αττικής , περί έγκρισης Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικον. Έτους 
2019. 

11. Τις υπ’ αρ. πρωτ. 105159/36993/29.12.2017 , 23201/8723/20.04.2018, 55780/19589/31-7-2018 και 
93032/30380/22-11-2018  αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με τις οποίες 
επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2018 της Περιφέρειας Αττικής, η 1η 
Αναμόρφωση, η 2η Αναμόρφωση και η 3η Αναμόρφωση αυτού αντιστοίχως. 

12. Το Ν. 3982/2011 «περί απλοποίησης της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και 
μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις». 

13. Το πδ 113/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού 
μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη των μηχανημάτων σε 
ειδικότητες και ομάδες κλπ. 

14. Την με αρ. πρωτ. οικ. 10169/639/Φ.Γ.9.6.4.(ΣΤ)/14-09-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1983Β΄). 
15. Την υπ’αρ.οικ. 602/2/6-2-2018 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία συγκροτήθηκε η 

εξεταστική επιτροπή διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση άδειας άσκησης της επαγγελματικής 
δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου του Π.Δ. 113/2012, όπως τροποποιήθηκε με 
την υπ’αρ.οικ. 99973/23-5-2018 (ΦΕΚ 319 ΥΟΔΔ) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής. 

16. Το υπ’αρ.πρωτ. 12001/764/ΦΓ9.6.4/18-10-2013 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης & 
Ανταγωνιστικότητας. 

17. Το υπ’αρ.πρωτ.οικ. 178484/18-9-2018 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης Ανάπτυξης & 
Κλιματικής Αλλαγής για τη μίσθωση μηχανημάτων έργου μαζί με το χειριστή τους, για τη διενέργεια 
εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού 
μηχανημάτων έργου από την Περιφέρεια Αττικής. 

18. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, Άρθρο 64, παρ.3 σύμφωνα με το 
οποίο η Γενική Δ/νση εισηγείται στην Περιφερειάρχη τη συγκρότηση των εξεταστικών επιτροπών για 
τη διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση αδειών μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών ειδικοτήτων.  

19. Το γεγονός ότι η Περιφέρεια Αττικής σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 3982/2011 και 
την παρ. 1 του άρθρου 2 της σχετικής ΚΥΑ, έχει την αρμοδιότητα να διενεργεί τις εξετάσεις για την 
απόκτηση της άδειας χειριστή μηχανημάτων έργου από φυσικό πρόσωπο, με μία ή περισσότερες 
τριμελείς εξεταστικές επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται με την προαναφερόμενη απόφαση της 
Περιφερειάρχη Αττικής, στην έδρα της Περιφέρειας. 
Επειδή η Περιφέρεια Αττικής δεν διέθετε τα προβλεπόμενα προς εξέταση μηχανήματα έργου με 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής καταρτίστηκε Μητρώο Εταιρειών- 
Φυσικών Προσώπων και συνάφθηκαν οι 39/2016, 40/2016, 41/2016 & 29/2017 συμβάσεις με τις 
εταιρείες που καταχωρήθηκαν στο εν λόγω Μητρώο.   
Η σύμβαση 39/2016 με την εταιρεία Π. ΔΟΥΚΑΣ & ΥΙΟΙ ΑΝΥΨΩΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ για την 
μίσθωση (παραχώρηση χρήσης) μαζί με το χειριστή μηχανήματος έργου: 2.3 Γερανοφόρα οχήματα 
(παπαγάλοι) με ικρίωμα (βέλος) επί του οχήματος ανυψωτικής ικανότητας άνω των τριών (3) τόνων 
στη βάση του, Α’ ομάδας. 
Η σύμβαση 40/2016 με την εταιρεία Π. ΣΤΑΓΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ για την μίσθωση 
(παραχώρηση χρήσης) μαζί με το χειριστή μηχανημάτων έργου: Ηλεκτροκίνητοι οικοδομικοί γερανοί 
παντός τύπου, της Α’ και της Β’ ομάδας. 
Η σύμβαση 29/2017 (παλιά σύμβαση 41/2016) με την εταιρεία ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΗΣ ΑΕΒΕ για την 
μίσθωση (παραχώρηση χρήσης) μαζί με το χειριστή μηχανημάτων έργου: α) 2.3 Γερανοφόρο 
όχημα 
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(παπαγάλος) με ικρίωμα (βέλος) επί του οχήματος ανυψωτικής ικανότητας άνω των τριών τόνων 
στη βάση του ή ελάχιστης ροπής ανύψωσης τρία τονόμετρα, της Β’ ομάδας και β) 2.7 Ανυψωτικά 
περονοφόρα μηχανήματα (τύπου ΚΛΑΡΚ κλπ.) και λοιπών τύπων παντός συστήματος και 
λειτουργίας(πλην των ηλεκτροκίνητων), της Β’ ομάδας. 
Δεδομένου ότι το οικονομικό αντικείμενο των ανωτέρω συμβάσεων εξαντλείται, η Περιφέρεια 
Αττικής επιθυμεί να συνάψει νέα σύμβαση για τη μίσθωση των εν λόγω μηχανημάτων έργου μαζί με 
τον χειριστή τους, ήτοι  
α) για το μηχάνημα 2.3 (γερανοφόρο όχημα ( παπαγάλος) με ικρίωμα επί του οχήματος ανυψωτικής 
ικανότητας άνω των τριών τόνων στη βάση του ή ελάχιστης ροπής ανύψωσης τρία τονόμετρα) της 
Ομάδας Α’, 
β) για το μηχάνημα 2.3. (γερανοφόρο όχημα ( παπαγάλος) με ικρίωμα επί του οχήματος 
ανυψωτικής ικανότητας άνω των τριών τόνων στη βάση του ή ελάχιστης ροπής ανύψωσης τρία 
τονόμετρα) της Ομάδας Β’, 
γ)για το μηχάνημα 2.7 (ανυψωτικό περονοφόρο μηχάνημα τύπου ΚΛΑΡΚ κλπ. και λοιπών τύπων 
παντός συστήματος και λειτουργίας (πλην των ηλεκτροκίνητων) της ομάδας Β’, 
δ) για το μηχάνημα 8.3 (ηλεκτροκίνητος οικοδομικός γερανός παντός τύπου) της ομάδας Α’, και 
ε) για το μηχάνημα 8.3 (ηλεκτροκίνητος οικοδομικός γερανός παντός τύπου) της ομάδας Β’. 

 
Για τα παραπάνω μηχανήματα εκτιμάται, κατά προσέγγιση, ότι θα εξεταστούν περίπου 400 άτομα για 
το πρώτο μηχάνημα 2.3. της Ομάδας Α΄ με 38 ευρώ αποζημίωση ανά εξεταζόμενο (400 x 38 =) 15.200 
ευρώ πλέον ΦΠΑ , 
περίπου 500 άτομα για το μηχάνημα 2.3. της Ομάδας Β΄ με 25 ευρώ αποζημίωση ανά εξεταζόμενο 
(500 x 25 =) 12.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ και 600 άτομα για το μηχάνημα 2.7 της Ομάδας Β’ με 12 ευρώ 
αποζημίωση ανά εξεταζόμενο (600 x 12=) 7.200 ευρώ πλέον ΦΠΑ, 
περίπου 200 άτομα για το μηχάνημα 8.3 της Ομάδας Α’ με 32 ευρώ αποζημίωση ανά εξεταζόμενο (200 
x 32=) 6.400 ευρώ πλέον ΦΠΑ και 200 άτομα για το μηχάνημα 8.3 της Ομάδας Β’ με 22 ευρώ 
αποζημίωση ανά εξεταζόμενο (200 x 22=) 4.400 ευρώ πλέον ΦΠΑ, 
ήτοι συνολικά 45.700 ευρώ πλέον ΦΠΑ (56.668 ευρώ συμπ. ΦΠΑ) για το υπόλοιπο του έτους 
2018 και για το 2019. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε : 

την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 56.668 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τη 
μίσθωση των προαναφερθέντων μηχανημάτων έργου μαζί με τον χειριστή τους για τη διενέργεια 
εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειριστή 
μηχανημάτων έργου από την Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με το Π.Δ. 113/2012. 
Η Δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0819.01 του Ειδικού Φορέα 01.072 του προϋπολογισμού Οικονομικού 
Έτους 2018 της Περιφέρειας Αττικής. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 56.668 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τη 
μίσθωση των προαναφερθέντων μηχανημάτων έργου μαζί με τον χειριστή τους για τη διενέργεια 
εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειριστή 
μηχανημάτων έργου από την Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με το Π.Δ. 113/2012. 
Η Δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0819.01 του Ειδικού Φορέα 01.072 του προϋπολογισμού Οικονομικού 
Έτους 2018 της Περιφέρειας Αττικής. 

 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 

 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Σαπουνά Αγγελική  
Τζίβα Αιμιλία  
Λεβέντη Αγγελική 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας  
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