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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. 174/2020 
  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 8ο  

  Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για τον Τεχνικό Έλεγχο και την Παραλαβή εργασιών και πάσης 
φύσεως υλικών των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε.Α.Α. 

  
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 στην κα. Αργυροπούλου, η οποία ενημερώνει τα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 

 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Το Ν.2690/1999 (ΦΕΚ τ. Α΄45) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις».  

2. Το Ν.3852/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3.  Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
Πρόγραμμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» 
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 
μελών τους με κλήρωση» του Ν. 4024/2011, (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

7. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του Ν.4024/2011). 

8. Τις υπ’αριθ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011, ΦΕΚ / Β /2540 / 07-11-11, 
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 και ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18/οικ.21700/ 19-09-2012 αποφάσεις του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Διενέργεια 
της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη 
διεξαγωγή διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή, 
προμηθειών υπηρεσιών ή έργων. 

9. Το Ν.Δ. 2396/1953 «Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του 
Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 
117/τ.Α΄/1953). 

10. Την υπ’αριθ. 3373/390/20-03-1975 Απόφαση του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως «περί 
καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως. αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας 
καυσίμων και λιπαντικών κ.λ.π. των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των γένει ΝΠΔΔ κ.λ.π. περί ών το άρθρο 1 του Ν.Δ. 2396/53» 
(ΦΕΚ 349/τ.Β΄/27-3-1975), όπως τροποποίθηκε με την υπ’αριθ. 4993/745/75 (ΦΕΚ 489/Β΄) 
απόφαση του Υπουργού της Προεδρίας της Κυβέρνησης. 

11. Την  υπ’αριθμ. 6400/2060/84 (ΦΕΚ 387/Β) απόφαση του Υπουργού της Προεδρίας της 
Κυβέρνησης «Διαδικασία αγοράς, διάθεσης, θέσης, άρσης της κυκλοφορίας κ.λ.π. 
αυτοκινήτων των Υπηρεσιών του άρθρου 1 του Ν.Δ. 2396/1953 και δικύκλων 

12. Την υπ’ αριθμ. οικ. 1127/17-3-2011 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής, περί 
«Συγκρότησης επιτροπής συντήρησης και επισκευής όλων των υπηρεσιακών αυτοκινήτων της 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, καθώς και προμήθειας ανταλλακτικών και 
λοιπών υλικών για τα εν λόγω αυτοκίνητα», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. οικ. 
118842/17-06-2012 και οικ. 156659/24-10-2012 όμοιες και ισχύει. 

13. Την υπ’ αριθμ.499022/2-09-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, περί «Ορισμού 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/ Μεταβίβαση  
Αρμοδιοτήτων»  (ΦΕΚ 688/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./3-09-2019). 

14. Την ανάγκη συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής για τα κάτωθι:  
       α) τον τεχνικό έλεγχο και την παραλαβή εργασιών και πάσης φύσεως υλικών των 

υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε.Α.Α., β) την παραλαβή των υγρών 
καυσίμων κίνησης στα υπηρεσιακά οχήματα και μηχανήματα έργου της Π.Ε.Α.Α. και γ) την 
παραλαβή των παραχωρηθέντων υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου σε άλλους 
φορείς μετά την λήξη των σχετικών συμβάσεων, καθώς και τις παραδόσεις αυτών.  

 
εισηγείται 

 
Τη συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για τα κάτωθι:  
 
α) τον Τεχνικό Έλεγχο και την Παραλαβή εργασιών και πάσης φύσεως υλικών των υπηρεσιακών 
οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε.Α.Α., β) την παραλαβή των υγρών καυσίμων κίνησης 
στα υπηρεσιακά οχήματα και μηχανήματα έργου της Π.Ε.Α.Α. και γ) την παραλαβή των 
παραχωρηθέντων υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου σε άλλους φορείς μετά την 
λήψη των σχετικών συμβάσεων, καθώς και τις παραδόσεις αυτών, για  χρονικό  διάστημα  ενός  (1)   
έτους, ως εξής: 
 
Τακτικά μέλη 

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  
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ΜΕΛΟΣ ΛΙΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

ΜΕΛΟΣ ΜΑΓΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 

 
Αναπληρωματικά μέλη 

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ 

ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΡΙΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

ΑΝΑΠΛ.ΜΕΛΟΣ 
ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 

 
Έργο της Επιτροπής είναι: α) ο τεχνικός έλεγχος και η παραλαβή εργασιών και πάσης φύσεως 
υλικών των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε.Α.Α., β) η παραλαβή των 
υγρών καυσίμων κίνησης στα υπηρεσιακά οχήματα και μηχανήματα έργου της Π.Ε.Α.Α. και γ) η 
παραλαβή των παραχωρηθέντων υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου σε άλλους 
φορείς μετά την λήξη των σχετικών συμβάσεων, καθώς και οι παραδόσεις αυτών.  
Για τα ανωτέρω, η εν λόγω  Επιτροπή θα συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο. 
 
Οι προηγούμενες υπ’αρ. οικ. 1127/17-3-2011, οικ. 118842/17-06-2012 και οικ. 156659/24-10-2012  
αποφάσεις  παύουν να ισχύουν. 
 
 

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

 

Τη συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για τα κάτωθι:  
 
α) τον Τεχνικό Έλεγχο και την Παραλαβή εργασιών και πάσης φύσεως υλικών των υπηρεσιακών 
οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε.Α.Α., β) την παραλαβή των υγρών καυσίμων κίνησης 
στα υπηρεσιακά οχήματα και μηχανήματα έργου της Π.Ε.Α.Α. και γ) την παραλαβή των 
παραχωρηθέντων υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου σε άλλους φορείς μετά την 
λήψη των σχετικών συμβάσεων, καθώς και τις παραδόσεις αυτών, για  χρονικό  διάστημα  ενός  (1)   
έτους, ως εξής: 
 
Τακτικά μέλη 

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

ΜΕΛΟΣ ΛΙΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

ΜΕΛΟΣ ΜΑΓΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 

 
Αναπληρωματικά μέλη 

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ 

ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΑΡΙΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

ΑΝΑΠΛ.ΜΕΛΟΣ 
ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

 
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 
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Έργο της Επιτροπής είναι: α) ο τεχνικός έλεγχος και η παραλαβή εργασιών και πάσης φύσεως 
υλικών των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε.Α.Α., β) η παραλαβή των 
υγρών καυσίμων κίνησης στα υπηρεσιακά οχήματα και μηχανήματα έργου της Π.Ε.Α.Α. και γ) η 
παραλαβή των παραχωρηθέντων υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου σε άλλους 
φορείς μετά την λήξη των σχετικών συμβάσεων, καθώς και οι παραδόσεις αυτών.  
Για τα ανωτέρω, η εν λόγω  Επιτροπή θα συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο. 
 
Οι προηγούμενες υπ’αρ. οικ. 1127/17-3-2011, οικ. 118842/17-06-2012 και οικ. 156659/24-10-2012  
αποφάσεις  παύουν να ισχύουν. 
 

 Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος δηλώνει λευκό.  
 

 
 Ο Πρόεδρος   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας 

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