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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 19η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 962/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 08-04-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 94720 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
στις 03-04-2019. 

 
Θέμα 40ο  

Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση ή 
μη επί της συμβατικής αξίας, με βάση το Πρωτόκολλο Παραλαβής υπηρεσιών της αρμόδιας 
Επιτροπής, στα πλαίσια της υπ’ αρ. 4/2019 Σύμβασης της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  

 Μπαλάφας Γεώργιος  

 Τζίβα Αιμιλία  

 Βρύνα Φωτεινή 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Τσούπρα Ιωάννα  

 Μεταξά Ειρήνη 

 Χριστάκη Μαρία  

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 

 Δημάκος Δημήτριος 

 Σαπουνά Αγγελική 

 Καράμπελας Κωνσταντίνος  

 Μπαλού Αλεξάνδρα  

 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (4) τέσσερα έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 9 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της για την αριθ. πρωτ. 73724/03-04-
2019  εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

 
Έχοντας υπόψη: 
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1. Τις διατάξεις του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «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». 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/2010)  «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής», 
όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-05-2018) 
Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της υπ’ αρ. 121/2018 
Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης-
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

4. Τις διατάξεις του 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», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα οι διατάξεις της παρ.14 του άρθρου 6. 

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

6. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».  

7. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

8. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών» όπως διορθώθηκε – τροποποιήθηκε και ισχύει.   

9. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.» 

10. To Π.Δ. 161/2000 (ΦΕΚ 145/Α/26-06-2000) «Μεταβίβαση στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις 
αρμοδιοτήτων τοπικού ενδιαφέροντος, που αφορούν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση » άρθρο 1, παρ. 3, όπως διαμορφώθηκε με το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης », άρθρο 283, παρ.3. 

11. Η υπ’ αρ. 4367/8-2-2001 (ΦΕΚ 174/τ.Β΄/21-02-2001) ΚΥΑ των υπουργών Εσωτερικών 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Οικονομικών – Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων    
«Περικοπή ποσοστού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους  (ΚΑΠ) των Νομαρχιακών 
αυτοδιοικήσεων». 

12. Την υπ’ αρ. 66/2017 (ΑΔΑ: ΩΣΚΞ7Λ7-ΩΣ8) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με 
θέμα «Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής». 

13. Την υπ’ αρ. οικ. 48105/6-3-2017 (ΦΕΚ 114/ΟΥΔΔ/10-3-2017) Απόφαση της Περιφερειάρχη 
Αττικής με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής». 

14. Την υπ’ αρ. οικ. 130459/2-7-2018 (ΦΕΚ 2780/τ.Β/12-07-2018) Απόφαση Περιφερειάρχη 
Αττικής, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, 
σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης «Με 
εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής, όπως συμπληρώθηκε-
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

15. Τις υπ’ αρ. 424/2017 (ΑΔΑ: ΩΦ527Λ7-ΠΓ7), 83/2018 (ΑΔΑ: 61397Λ7-9ΓΓ) και 180/2018 (ΑΔΑ: 
62Μ97Λ7-3ΙΡ) Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης Προγράμματος 
Προμηθειών  Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018. 

16. Την υπ’ αρ. 326/2018 (ΑΔΑ: 6ΘΨ57Λ7-ΛΘΞ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 
«Αποδοχή παραχώρησης χρήσης χώρου, άνευ ανταλλάγματος, στο 13ο ΓΕΛ Περιστερίου, για 
τη στέγαση των Υπηρεσιών της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας». 
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17. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 2072/1992 (ΦΕΚ 125/τ.Α'/23-7-1992), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

18. Το Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α΄/15-07-2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς 
διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

19. Το υπ’ αρ. 15065/28-08-2018 έγγραφο της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας, με το 
οποίο μας γνωστοποιείται η ανάγκη πραγματοποίησης δύο (2) γενικών καθαρισμών, στο κτίριο 
που παραχωρήθηκε στην Περιφέρεια Αττικής και θα μεταστεγαστεί η υπηρεσία, επί της οδού 
Αρκαδίας 22 στο Περιστέρι, συνολικού εμβαδού 1.305 τ.μ. περίπου. 

20. Το υπ’ αρ. 164663/03-09-2018 έγγραφό μας, με θέμα: «Σχετικά με το γενικό καθαρισμό του 
κτιρίου επί της Αρκαδίας 22 στο Περιστέρι». 

21. Το υπ’ αρ. 15837/07-09-2018 έγγραφο της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας, με θέμα: 
«Διευκρινήσεις σχετικά με τον Γενικό καθαρισμό του σχολικού κτιρίου που παραχωρήθηκε 
στην Περιφέρεια Αττικής και θα μεταστεγαστεί η υπηρεσία μας (Αρκαδίας 22 Περιστέρι)». 

22. Την υπ’ αρ. 2616/2018 (ΑΔΑ: Ω3ΥΛ7Λ7-0Χ5) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, με θέμα «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την 
πραγματοποίηση δύο (2) εφαρμογών γενικού καθαρισμού του νέου κτιρίου που 
παραχωρήθηκε στην Περιφέρεια Αττικής και θα μεταστεγαστεί η Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Γ’ 
Αθήνας (Αρκαδίας 22, Περιστέρι), συνολικού προϋπολογισμού 3.000,00 €, συμπ. ΦΠΑ». 

23. Την αρ. πρωτ. 194427/15-10-2018 (ΑΔΑ: Ω44Θ7Λ7-20Η, ΑΔΑΜ: 18REQ003846878) 
Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 3128 στο Βιβλίο Εγκρίσεων 
και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης Περιφέρειας Αττικής, η οποία 
βαρύνει τον ΚΑΕ 087501 του Ειδικού Φορέα 03072. 

24. Την υπ’ αρ. οικ. 206463/22-10-2018 Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς η οποία 
δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της Περιφέρειας Αττικής. 

25. Την υπ’ αρ. 3907/2018 (ΑΔΑ: 6ΙΛΔ7Λ7-ΟΗΓ, ΑΔΑΜ: 19AWRD004312306) Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με θέμα: «Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 
4412/2016 για την πραγματοποίηση δύο (2) εφαρμογών γενικού καθαρισμού του νέου κτιρίου 
που παραχωρήθηκε στην Περιφέρεια Αττικής και θα μεταστεγαστεί η Δ/νση Β/θμιας 
Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας (Αρκαδίας 22, Περιστέρι), συνολικού προϋπολογισμού 3.000,00 €, 
συμπ. ΦΠΑ». 

26. Την υπ’ αρ. 4/2019 Σύμβαση της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, με την εταιρεία FANTASY 
CLEANING SECURITY AND FACILITY ΙΚΕ, με δ.τ. «FANTASY CLEANING & SECURITY», 
αξίας 1.515,71 € συμπ. ΦΠΑ, σχετικά με την πραγματοποίηση δύο (2) εφαρμογών γενικού 
καθαρισμού του νέου κτιρίου που παραχωρήθηκε στην Περιφέρεια Αττικής και θα 
μεταστεγαστεί η Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας (Αρκαδίας 22, Περιστέρι), οι οποίες θα 
πραγματοποιηθούν μί α(1) εφαρμογή προ της μετακόμισης της υπηρεσίας και η άλλη μετά την 
μετακόμιση. 

27. Το υπ’ αρ. Φ3.2/5796/08-03-2019 διαβιβαστικό της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Γ΄ Αθήνας, με το 
οποίο μας διαβιβάζεται: α) το υπ’ αρ. 310/15-02-2019 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών της 
αναδόχου εταιρείας FANTASY CLEANING SECURITY AND FACILITY ΙΚΕ, ποσού 1.515,71 € 
συμπ. ΦΠΑ, για την 1η εφαρμογή γενικού καθαρισμού και β) το από 15-02-2019 Πρωτόκολλο 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής υπηρεσιών της Επιτροπής Παραλαβής της Δ/νσης Β/θμιας 
Εκπ/σης Γ΄ Αθήνας, σύμφωνα με το οποίο διαπιστώθηκαν οι ακόλουθες παρεκκλίσεις των 
εργασιών σε σχέση με τα καθοριζόμενα στη σύμβαση: 
Α. δεν πραγματοποιήθηκε επιμελής καθαρισμός των χώρων 
Β. δεν πραγματοποιήθηκε καθαρισμός όλων των παραθύρων (εξωτερικά) διότι κατά τη 
διάρκεια του καθαρισμού δεν χρησιμοποιήθηκε καλαθοφόρο όχημα (απαραίτητο για τον 
εξωτερικό καθαρισμό των υαλοπινάκων) 
Γ. δεν πραγματοποιήθηκε καθαρισμός των κουπαστών στα κλιμακοστάσια 
Δ. δεν πραγματοποιήθηκε καθαρισμός του υπογείου ούτε των απολήξεων των κλιμακοστασίων 
που οδηγούν στο υπόγειο και την ταράτσα 

28. Το γεγονός ότι σχετικά με: 

 την παρατήρηση Β του ανωτέρω πρακτικού, επισημαίνουμε ότι στην υπ’ αρ. 4/2019 
σύμβαση ορίζεται «Καθαρισμός πορτών, κουφωμάτων, παράθυρα (εσωτερική και εξωτερική 
πλευρά τζαμιών), κλπ και αφαίρεση τυχόν υπολειμμάτων χρωμάτων»…. «Να διαθέτει όλα 
τα αναγκαία εργαλεία, μηχανήματα, σάκους απορριμμάτων και πάσης φύσεως υλικά που θα 
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απαιτηθούν για τον καθαρισμό του κτιρίου», χωρίς να γίνεται ρητή αναφορά στη χρήση 
καλαθοφόρου οχήματος. 

 την παρατήρηση Δ του ανωτέρω πρακτικού, επισημαίνουμε ότι στην υπ’ αρ. 4/2019 
σύμβαση, δεν συμπεριλαμβάνονται οι χώροι του υπογείου και των κλιμακοστασίων που 
οδηγούν στο υπόγειο και την ταράτσα, διότι οι χώροι αυτοί δεν αναφέρονταν στο αρχικό 
έγγραφο της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Γ΄ Αθήνας, με το οποίο αιτούνται τον καθαρισμό. 

Τέλος η υπηρεσία επισημαίνει ότι δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί η 2η εφαρμογή 
καθαρισμού. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Την λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών, με 
έκπτωση ή μη επί της συμβατικής αξίας, με βάση το Πρωτόκολλο Παραλαβής υπηρεσιών της 
αρμόδιας Επιτροπής, στα πλαίσια της υπ’ αρ. 4/2019 Σύμβασης της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, 
σύμφωνα με το αρ. 219 του Ν.4412/2016. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
Την αναβολή του θέματος για επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.  
 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Φωτ. Βρύνα δηλώνει λευκό.  
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Μπαλάφας Γεώργιος  
Τζίβα Αιμιλία 
Βρύνα Φωτεινή 
Τσούπρα Ιωάννα  
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία  
Πελέκης Ζαχαρίας 
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