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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 54η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 2787/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 12-11-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. οικ. 709636 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 
07-11-2019. 
 

Θέμα 13ο  
α) Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 2427/2019 (ΑΔΑ:6ΠΦ77Λ7-ΔΣ9) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
β) Έγκριση ανάκλησης των δεσμευμένων πιστώσεων που αφορούν την ανωτέρω απόφαση και γ) 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 11.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για 
τον ετήσιο καθαρισμό των υαλοπινάκων (εσωτερική και εξωτερική πλευρά) των κτιρίων που 
στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής. 
 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Γεωργόπουλος Γεώργιος  

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Κατσικάρης Δημήτριος 

 Μεθυμάκη Άννα 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Αγγελόπουλος Γεώργιος 

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

 Αδαμοπούλου Γεωργία  

 Κουρή Μαρία 
 
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 Μαρία Σαλπά. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 13 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

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

3. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 2072/1992 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/23-07-1992) «Ρύθμιση 
επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προσθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών 
αποκατάστασης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

4. 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, 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) «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», 

6. Το άρθρο 1 παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές»,  

7. Tον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

8. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,   

9. Το άρθρο 99 του Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ212/τ.Α΄/18-12-2018) «Κατάργηση των διατάξεων περί 
μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή 
ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις», 

10. Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, 
διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα 
ζητήματα»,  

11. Τον Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α΄ 139) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και 
άλλες επείγουσες διατάξεις»,   

12. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ Α΄ 238) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, 

13. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 
14. Την με αριθ. 1191/2017 (ΦΕΚ Β΄ 969) 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)», 

15. Την με αρ. 57654/22-05-2017 (Β' 1781) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,  

16. Την υπ’ αριθμ. οικ. 4241/127/30-01-2019 (ΦΕΚ 173/τ.Β΄/30-01-2019) Απόφαση της Υπουργού 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Καθορισμός 
κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες 
όλης της χώρας», 

17. Την υπ’ αριθ. 348/2018 (ΑΔΑ: 66557Λ7-ΒΛΣ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
με θέμα: «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 
2019» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

18. Την υπ’ αριθμ. 349/2018 (ΑΔΑ : ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με 
θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 και 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

19. Την υπ’ αριθ. 499022/03-09-2019 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 688/03-09-2019) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής / μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»,  
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20. Την υπ΄αριθμ. 2427/2019 (ΑΔΑ:6ΠΦ77Λ7-ΔΣ9) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί: 
«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον ετήσιο καθαρισμό των υαλοπινάκων 
(εσωτερική και εξωτερική πλευρά) του Κεντρικού κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. 
Αττικής, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 78 – Ελευσίνα, συνολικού προϋπολογισμού 
4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.», 

21. Την αριθ. πρωτ. 640854/17-10-2019 (ΑΔΑ: 9ΒΩΡ7Λ7-ΒΘ4) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
με την οποία δεσμεύτηκε το ποσό των 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. στον ΚΑΕ 
5244 (η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2945 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών του Φορέα μας), 
του ΕΦ 06072 Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019, 

22. Την με αριθμ. πρωτ. 650439/21-10-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005731361) Πρόσκληση υποβολής 
προσφορών για τον ετήσιο καθαρισμό (2 φορές μηνιαίως) των υαλοπινάκων (εσωτερική και 
εξωτερική πλευρά) του Κεντρικού κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, επί της 
οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 78 – Ελευσίνα, συνολικού προϋπολογισμού 4.000,00€, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.» η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας 
www.patt.gov.gr και στον πίνακα ανακοινώσεων του Κεντρικού κτιρίου της Π.Ε.Δ.Α. για να 
επιτευχθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή, 

23. Το γεγονός ότι για την ανωτέρω Πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν κατατέθηκε καμία 
προσφορά, 

24. Το αριθμ. πρωτ. 681331/31-10-2019 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Δυτ. Αττικής με 
θέμα: «Καθαρισμός υαλοπινάκων των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής 
Ενότητας Δυτ. Αττικής», το οποίο αναφέρει τα εξής: «Παρακαλούμε όπως γίνουν όλες οι 
απαραίτητες ενέργειες ώστε να καθαρίζονται μία φορά το μήνα οι υαλοπίνακες (εσωτερικά και 
εξωτερικά) των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής που εδρεύουν στις 
κάτωθι οδούς: 
Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ελευσίνα 
Εθνικής Αντιστάσεως 80 Ελευσίνα 
Ελευθερίου Βενιζέλου 82 Ελευσίνα 
Β. Λάσκου & Διογένους Ελευσίνα», 

25. Το γεγονός ότι μετά από έρευνα του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε.Δ.Α., η δαπάνη για τον 
ετήσιο καθαρισμό των υαλοπινάκων (εσωτερική και εξωτερική πλευρά – μία φορά το μήνα) των 
κτιρίων της Π.Ε.Δ.Α. ανέρχεται περίπου στο ποσό των 11.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α., 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, 

Εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή: 
 
Α) Την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 2427/2019 (ΑΔΑ:6ΠΦ77Λ7-ΔΣ9) Απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής λόγω του ότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά για την αριθμ. πρωτ. 650439/21-10-
2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005731361) Πρόσκληση υποβολής προσφορών και διότι υποβλήθηκε 
στην υπηρεσία μας αίτημα από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Δυτ. Αττικής για καθαρισμό των 
υαλοπινάκων όλων των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε.Δ.Α.,  
Β) Την έγκριση ανάκλησης των δεσμευμένων πιστώσεων που αφορούν την ανωτέρω απόφαση 
και  
Γ) Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 11.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. για τον ετήσιο καθαρισμό των υαλοπινάκων (εσωτερική και εξωτερική πλευρά – μια 
φορά τον μήνα) των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. 
Αττικής. 
Η δαπάνη θα βαρύνει κατά 11.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. τον ΚΑΕ 0875 του 
ΕΦ 06072 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής / Π.Ε.Δ.Α. οικ. Έτους 2019 

 

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

 
Α) Την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 2427/2019 (ΑΔΑ:6ΠΦ77Λ7-ΔΣ9) Απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής λόγω του ότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά για την αριθμ. πρωτ. 650439/21-10-
2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005731361) Πρόσκληση υποβολής προσφορών και διότι υποβλήθηκε 

http://www.patt.gov.gr/
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στην υπηρεσία μας αίτημα από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Δυτ. Αττικής για καθαρισμό των 
υαλοπινάκων όλων των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε.Δ.Α.,  
Β) Την έγκριση ανάκλησης των δεσμευμένων πιστώσεων που αφορούν την ανωτέρω απόφαση 
και  
Γ) Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 11.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. για τον ετήσιο καθαρισμό των υαλοπινάκων (εσωτερική και εξωτερική πλευρά – μια 
φορά τον μήνα) των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. 
Αττικής. 
Η δαπάνη θα βαρύνει κατά 11.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. τον ΚΑΕ 0875 του 
ΕΦ 06072 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής / Π.Ε.Δ.Α. οικ. Έτους 2019 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη  
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Καραμάνος Χρήστος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Μελάς Σταύρος 

 

ΑΔΑ: 65ΚΥ7Λ7-ΦΗΔ


		2019-11-25T08:59:43+0200
	Athens




