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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 5η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 171/2020 
 Στην Αθήνα, σήμερα στις 28-01-2020, 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. 61431 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 
23-01-2020. 

 
Θέμα 5ο  

 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 12.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. για την πληρωμή της παροχής υπηρεσίας Τεχνικού Ασφαλείας για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιώς, της Π.Ε. Νήσων, των κοινών υπηρεσιών των Π.Ε. Πειραιώς και 
Νήσων και των υπηρεσιών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας 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 

 Αδαμοπούλου Γεωργία 

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Κατσικάρης Δημήτριος  

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Αγγέλης Σπυρίδων 

 Κατριβάνος Γεώργιος 
Απόντες 

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

 Κουρή Μαρία 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Μεθυμάκη Άννα 
 
 Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2), έχουν αντικατασταθεί από τα 

αναπληρωματικά μέλη.  
 Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Μαρία Σαλπά. 
 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας, δίνει το λόγο στον κ. Μπεκούλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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2. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/τ.Α΄/19-7-2018 ) «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. Την με αρ. 37419/13479/8-5-2018 (Β΄1661) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής «Έγκριση της 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, 
περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής». 

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

5. Το Ν.3850/2010 (ΦΕΚ84/τ.Α΄/2-06-2010) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την 
ασφάλεια των εργαζομένων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α΄/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». 

7. Τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση 
και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ειδικότερα το άρθρο 6 
παρ.14. 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 67/τ. Α΄) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις». 

9. Tον Ν.4250/2014 (ΦΕΚ74/τ.Α΄/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις –Καταργήσεις , 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων 
του Π.Δ.318/1992(ΦΕΚ161/τ. Α΄/1992) και λοιπές ρυθμίσεις». 

10. Τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ93/τ.Α΄/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών». 

11. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. Τον Ν. 4304/2014 «Έλεγχος των οικονομικών και πολιτικών κομμάτων και των αιρετών 
αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 
27 , σύμφωνα με το οποίο οι ΟΤΑ έχουν τη δυνατότητα , εφόσον δεν διαθέτουν τακτικό προσωπικό , 
να συνάπτουν συμβάσεις  μίσθωσης έργου ή δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα που παρέχουν συναφείς υπηρεσίες, για τη διασφάλιση της υγείας και της 
ασφάλειας των εργαζομένων . 

13. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και 
ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 1 περίπτωση  31 και το άρθρο 6 παρ. 2. 

14. Τον Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/τ.Α΄/2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 
15. Τον Ν.4623/2019 (ΦΕΚ134/τ.Α΄/2019 ) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών , διατάξεις για την 

ψηφιακή διακυβέρνηση , συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα». 
16. Τον Ν.4625/2019 (ΦΕΚ 139/τ.Α΄/2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και 

άλλες επείγουσες διατάξεις». 
17. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».  
18. Την με αρ. 57654/22-5-2017 (ΦΕΚ 1781/τ.Β΄/2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

19. Την με αρ. 1191/14-3-2017 (ΦΕΚ 969/τ.Β΄/2017) Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών «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)». 

20. Την υπ’ αρ. 50067/28/2017  Απόφαση Υπουργού Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης με θέμα «Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφαλείας και 
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διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ»(ΦΕΚ3952 τ.Β΄10-11-
2017). 

21. Την υπ’ αρ. 16974/758/2018  Απόφαση Υπουργού Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 50067/28/27-11-
2017«Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφαλείας και διαδικασία ανάθεσης 
καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ»(ΦΕΚ1242 τ.Β΄4-04-2018). 

22. Την υπ’αρ.πρωτ.498816/2-09-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 688/ΥΟΔΔ/03-09-
2019) «Ορισμός Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Αττικής». 

23. Την υπ’ αρ.216/2019 (ΑΔΑ:ΨΚΠΧ7Λ7-0ΑΗ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με 
την έγκριση τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής.  

24. Τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 5 του Α΄ Μέρους του ν. 4623/2019 «Στις περιφέρειες, ως 
«αρμόδια υπηρεσία» κατά την έννοια της παραγράφου 2  του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (Α’ 147) 
για ποσά έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., νοείται ο περιφερειάρχης.  

25. Την με αρ. 499022/2-9-2019 (ΥΟΔΔ' 688) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής / Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων» σύμφωνα με την οποία μεταβιβάστηκε η άσκηση των αρμοδιοτήτων όπως 
προβλέπονται στο άρθρο 5, παρ. 19 του ν. 4623/2019 στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών. 

26. Τη με αρ. 722070/12-11-2019 (ΦΕΚ 4258/τ. Β΄/20-11-2019) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με 
θέμα «Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους 
και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της  Περιφέρειας Αττικής».   

27. Την με αρ. 329/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ) με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2020 
και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2020». 

28. Την με αρ. 133615/33583/31-12-2019 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
με θέμα «Επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 της Περιφέρειας Αττικής». 

29. Το από 21-11-2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών, 
σύμφωνα με το οποίο λαμβάνοντας υπόψη τη διάταξη του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
Περιφέρειας Αττικής (άρθρο 43 παρ. 3 περ.ΙΙΙ ) δίνεται  εντολή να προβούμε στις  απαιτούμενες 
ενέργειες για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. 
Νήσων, της Π.Ε. Πειραιώς  και Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών (αρ. πρωτ. 751247/21-11-2019). 

30. Το γεγονός ότι η υποχρέωση αυτή πηγάζει από το Νόμο και δεν απαιτείται έγκριση σκοπιμότητας , 
καθώς  πρόκειται περί πάγιας  ανάγκης  ,  η μη κάλυψη της οποίας συνιστά ευθεία παράβαση 
Νόμου.      

31.  Το γεγονός ότι, όπως ορίζεται και στις διατάξεις του Ν.3850/2010, σε όλες τις επιχειρήσεις, 
εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα  ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να 
χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας για την ασφάλεια των εργαζομένων κατά την 
εργασία, την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και την εξάλειψη ατυχημάτων.  

32. Το γεγονός ότι στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής αναφέρεται το 
Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικού Ασφαλείας (άρθρο 27) , αρμοδιότητα του οποίου είναι ο έλεγχος και η 
ασφάλεια των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων και η υγιεινή των χώρων εργασίας. 

33. Το υπ’ αρ. πρωτ. 30123/14-01-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών – Τμήμα Προμηθειών 
προς τη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων 
Πόρων , με το οποίο τίθεται το ερώτημα  εάν έχει στελεχωθεί το Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικού 
Ασφαλείας της Περιφέρειας Αττικής με τακτικό προσωπικό. 

34. Το υπ’  αρ. πρωτ. 65467/24-01-2020 έγγραφο της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού – Τμήμα 
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων , σύμφωνα με το οποίο  μας γνωρίζει ότι επί 
του παρόντος δεν υπάρχει δυνατότητα στελέχωσης του Αυτοτελούς Γραφείου Τεχνικού Ασφαλείας 
της Περιφέρειας Αττικής.  

35. Το γεγονός ότι η ανωτέρω  δαπάνη είναι  σύννομη  και απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των 
ανωτέρω υπηρεσιών. Το ύψος του προϋπολογισμού προκύπτει συνυπολογίζοντας τον αριθμό των 
υπηρετούντων υπαλλήλων σε συνδυασμό με τον συνολικό χρόνο απασχόλησης του Τεχνικού 
Ασφαλείας βάσει του άρθρου 21 του Ν. 3850/2010 και από προηγούμενη σύμβαση της υπηρεσίας 
μας με Τεχνικό Ασφαλείας.                                        
 

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται 
 

να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού  
ύψους 12.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για  την πληρωμή της παροχής υπηρεσίας 
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Τεχνικού Ασφαλείας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιώς, της Π.Ε. Νήσων, των κοινών 
υπηρεσιών των Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων και των υπηρεσιών της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών της 
Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3850/2010,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , 
για χρονικό διάστημα  ενός (1) έτους. (CPV: 71317210-8: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε 
θέματα υγείας και ασφάλειας) 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0879.01 «Λοιπές αμοιβές» του ΕΦ 08072 του Προϋπολογισμού της  
Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2020. 
 

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

 
την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού  ύψους 12.400,00€ συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ για  την πληρωμή της παροχής υπηρεσίας Τεχνικού Ασφαλείας για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιώς, της Π.Ε. Νήσων, των κοινών υπηρεσιών των Π.Ε. Πειραιώς και 
Νήσων και των υπηρεσιών της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.3850/2010,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , για χρονικό διάστημα  ενός (1) έτους. 
(CPV: 71317210-8: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υγείας και ασφάλειας) 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0879.01 «Λοιπές αμοιβές» του ΕΦ 08072 του Προϋπολογισμού της  
Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2020. 

 
 

 Ο Πρόεδρος   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας 

        Τα Μέλη  
• Παπαγεωργίου Νικόλαος 
• Κόκκαλης Βασίλειος 
• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
• Γεωργόπουλος Γεώργιος 
• Αδαμοπούλου Γεωργία 
• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
• Μπαλάφας Γεώργιος 
• Κατσικάρης Δημήτριος  
• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
• Αγγέλης Σπυρίδων 
• Κατριβάνος Γεώργιος 
•  

ΑΔΑ: 63ΠΣ7Λ7-ΨΟΧ
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