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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 40η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2166/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 21-08-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 465831 ορθή επανάληψη της πρόσκλησης του Προέδρου της που 
κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 13-08-2019. 
 

Θέμα 34ο  
Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού €45.702,9 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας πάρκων και αλσών 
αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής, για 3 έτη. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτρης  
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος 
 Πελέκης Ζαχαρίας  

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

 Τζίβα Αιμιλία 
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (2) δύο 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 8 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την 
από 09/8/2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε Κεντρικού Τομέα Αθηνών στην οποία 
αναφέρονται  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. 
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2. Τις διατάξεις του Π.Δ.145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α/27.12.2010) «Οργανισμός Περιφέρειας 
Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

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

5. Την υπ’αρ.45/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση 
σκοπιμότητας και δαπάνης για προμήθειες της Περιφέρειας Αττικής έτους 2016» και την 
υπ’αρ.112/2016 τροποποίησή της.  

6. Την υπ’αρ.262/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση 
σκοπιμότητας για εργασίες συντήρησης πρασίνου και υποδομών στα πάρκα και τα άλση 
αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής, για 3 έτη, δαπάνης 1.950.000 (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.)». 

7. Τη με αρ.2234/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ύψους €3.300.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την παροχή 
υπηρεσιών α) συντήρησης πρασίνου και υποδομών και β) καθαριότητας πάρκων και 
αλσών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής, για 3 έτη». 

8. Τη με αρ.1173/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία τροποποιήθηκε η 
με αρ.2234/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

9. Τις με αρ. πρωτ.108159/26-05-2017 (ΑΔΑ: 6ΙΘΖ7Λ7-Η37),  108167/26-05-2017 (ΑΔΑ: 
Ω9Ζ17Λ7-Σ20) και 108172/26-05-2017 (ΑΔΑ: 6Λ6Ι7Λ7-Γ54) Αποφάσεις ανάληψης 
υποχρέωσης. 

10. Τη με αρ.9/2017 διακήρυξη του ηλεκτρονικού άνω των ορίων (διεθνούς) ανοικτού 
διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών α) συντήρησης πρασίνου και υποδομών και β) 
καθαριότητας πάρκων και αλσών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής, για 3 έτη, συνολικού 
προϋπολογισμού €3.215.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.   

11. Τη με αρ.227/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κατακυρώθηκε το 
αποτέλεσμα της ομάδας 2 (υπηρεσίες καθαριότητας) του διαγωνισμού στην ένωση 
εταιρειών LA BOLAGET FACILITY MANAGEMENT A.E.– ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
και στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς, ήτοι €895.590,00 συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.24%.  

12. Τη με αρ.42/2018 Σύμβαση με την ένωση εταιρειών LA BOLAGET FACILITY 
MANAGEMENT A.E.– ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ για την παροχή υπηρεσιών 
καθαριότητας πάρκων και αλσών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής, για 3 έτη, η οποία 
υπογράφηκε την 23/04/2018. 

13. Το με αρ.πρωτ.285691/13-06-2019 αίτημα της ένωσης εταιρειών LA BOLAGET FACILITY 
MANAGEMENT A.E.– ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ περί αναπροσαρμογής του 
συμβατικού τιμήματος, το οποίο θα πρέπει να διαμορφωθεί σε €26.570,20 έναντι του 
αρχικού €24.877,5 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%.  

14. Την υπ’ αρ.4241/127/30-01-2019 (ΦΕΚ 173/30-01-2019) Απόφαση της Υπουργού 
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την οποία αυξήθηκε ο 
κατώτατος μισθός και το κατώτατο ημερομίσθιο για τους υπαλλήλους και τους 
εργατοτεχνίτες από 01/02/2019. 

15.  Τη με αρ.1737/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή του 
μηνιαίου τιμήματος της ισχύουσας Σύμβασης με την ένωση εταιρειών LA BOLAGET 
FACILITY MANAGEMENT A.E.– ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ για την παροχή 
υπηρεσιών καθαριότητας πάρκων και αλσών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής για 3 έτη, 
λόγω της θεσμοθετημένης αύξησης του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου, από 
€24.877,5 σε €26.570,20 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%, με ισχύ από την 01/02/2019 
(ημερομηνία ισχύος της υπ’ αρ.4241/127/30-01-19 Υπουργικής Απόφασης) έως την 
ημερομηνία λήξης της Σύμβασης. Το συνολικό ποσό της σύμβασης διαμορφώνεται από 
€895.590,00 σε €941.292,9 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%, ήτοι αυξάνεται κατά 
€45.702,90. 

 
                       Η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή 

Την έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού €45.702,90 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας πάρκων και αλσών 
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αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής, για 3 έτη, λόγω της θεσμοθετημένης αύξησης του κατώτατου 
μισθού και ημερομισθίου. 
 
Η παραπάνω δαπάνη επιμερίζεται ως εξής: €18.619,70 για το έτος 2019, €20.312,40 για το έτος 
2020 και €6.770,80 για το έτος 2021. 
 
Η δαπάνη θα προκύψει σε βάρος του ΚΑΕ 0875.01 του Ε.Φ.01.072 των προϋπολογισμών των 
ετών 2019, 2020 και 2021. 
 

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

 
Την έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού €45.702,90 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας πάρκων και αλσών 
αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής, για 3 έτη, λόγω της θεσμοθετημένης αύξησης του κατώτατου 
μισθού και ημερομισθίου. 
 
Η παραπάνω δαπάνη επιμερίζεται ως εξής: €18.619,70 για το έτος 2019, €20.312,40 για το έτος 
2020 και €6.770,80 για το έτος 2021. 
 
Η δαπάνη θα προκύψει σε βάρος του ΚΑΕ 0875.01 του Ε.Φ.01.072 των προϋπολογισμών των 
ετών 2019, 2020 και 2021. 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Δημάκος Δημήτρης  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Σαπουνά Αγγελική  
Χρυσικός Φώτιος 
Πελέκης Ζαχαρίας  
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