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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. 188/2020 

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 22ο  

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού προϋπολογιζόμενου 
ποσού ύψους 5.760,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για τα έτη 2020-2021 & 2021-2022, για 
την παροχή υπηρεσιών τακτικής περιοδικής συντήρησης ανελκυστήρων για δύο χρόνια σε 
υπηρεσίες αρμοδιότητας Π.Ε.Ν.Τ.Α. για τις εξής ομάδες: α) για την παροχή υπηρεσιών 
συντήρησης δύο (2) ανελκυστήρων του κτιρίου επί της οδού Λεωφ. Συγγρού 165, όπου 
στεγάζονται οι Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το 1ο Κ.Ε.Σ.Υ. Δ΄ 
Αθήνας, ποσού ύψους 2.880,00€ συμπ. Φ.Π.Α. και β) για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και 
έκδοσης πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου ανελκυστήρα για τα έτη 2020-2021 & 2021-2022 του 
κτιρίου 210Α στην Παραλία Καλλιθέας - Μοσχάτου (πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις), ποσού 
ύψους 2.880,00€ συμπ. Φ.Π.Α. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Κατσικάρης Δημήτριος  

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Αγγελόπουλος Γεώργιος 

 Βλάχου Γεωργία 

 Μελάς Σταύρος 

 Αγγέλης Σπυρίδων 

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

 Γεωργόπουλος Γεώργιος 

 Αδαμοπούλου Γεωργία 

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Κουρή Μαρία 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Μεθυμάκη Άννα 
 
 Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) έχουν αντικατασταθεί από τα   
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 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 Μαστραντωνάκη η οποία ενημερώνει 
τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4071/2012 (Α' 85), τον Ν. 
4257/2014 (Α' 93),  τον Ν. 4555/2018 (Α' 133), τον Ν. 4623/9-8-2019 (ΦΕΚ 134Α΄), καθώς και τον 
Ν. 4625/31-8-2019 (ΦΕΚ 139Α΄) και ισχύει. 

2. Τον Ν. 3861/2010 (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. Τον Ν. 4413/2016 (ΦΕΚ 148/Α/8-8-2016), άρθρο 78, (προσθήκη παρ. 3Α στο άρθρο 16 του Ν. 
4146/2013) περί παραχώρησης κατά χρήση στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων, μετά των 
υφιστάμενων κτισμάτων και εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού Όρμου. 

4. Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Το Π.Δ. 161/2000 (ΦΕΚ 145/Α’/23-6-2000) «Μεταβίβαση στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 
αρμοδιοτήτων, τοπικού ενδιαφέροντος, που αφορά την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση». 

6. Το Π.Δ. 145/2010 (Α' 238) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την 
αρ. 44403/4-11-2011 (Β' 2494, Β' 2822) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, την αρ. 
109290/39629/23-12-2016 (Β' 4251) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, την αρ. 66313/24553/25-8-2017 (Β' 3051) Απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, την αρ. 37419/13479/8-5-2018 (Β' 1661) Απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και ισχύει. 

7. Το Π.Δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
8. Το ΦΕΚ 174/Β΄/21-02-2001, Απόφαση υπ’ αριθ. 4367, «Περικοπή ποσοστού από τους Κεντρικούς 

Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων». 
9. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΔΠ/Β/0016000/1186 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ 3344/Β/19-10-2016) Απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός όρων και λεπτομερειών της παραχώρησης κατά 
χρήση, χωρίς αντάλλαγμα, στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων, μετά των υφιστάμενων κτισμάτων 
και εγκαταστάσεων, στη θέση του Φαληρικού όρμου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 78 του Ν. 
4413/2016 (148Α΄) (προσθήκη παρ. 3Α στο άρθρο 16 του Ν. 4146/2013)» και ιδιαίτερα τις 
διατάξεις του άρθρου 3, παραγρ. 2. 

10. Την υπ’ αριθ. 57654/22-5-2017 (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». 

11. Την υπ’ αριθ. 348/2018 Απόφαση (ΑΔΑ: 66557Λ7-ΒΛΣ) του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 
2019», όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 72/2019 Απόφαση - Ορθή Επανάληψη (ΑΔΑ: 94ΕΡ7Λ7-
3ΔΖ) «Έγκριση 1ης αναθεώρησης Προγράμματος Προμηθειών 2019». 

12. Την υπ’ αριθ. 329/11-12-2019 (ΑΔΑ: 6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ) -ορθή επανάληψη- Απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, αναφορικά με την Έγκριση του Προϋπολογισμού  της 
Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2020. 

13. Την υπ’ αριθ. 133615/33583/31-12-2019 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 της 
Περιφέρειας Αττικής». 

14. Την υπ’ αριθ. 499022/2-9-2019 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ' 688/3-9-2019) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
«Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής/Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων». 

15. Την υπ’ αριθ. 803/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
9ΙΕ07Λ7-ΒΓ5) με θέμα «Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής υλικών εργασιών και παροχής 
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υπηρεσιών, καθώς και των Γνωμοδοτικών Επιτροπών αξιολόγησης διαγωνισμών της Π.Ε. Νοτίου 
Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

16. Τις υπ’ αριθ. 47/03-01-2020 (ΑΔΑ: ΨΤΤ246ΜΤΛΗ-2ΙΥ) & 14/02-01-2020 (ΑΔΑ: Ψ0ΠΒ46ΜΤΛΗ-
Ε7Π) Αποφάσεις συγκρότησης Επιτροπών παραλαβής υλικών των Δ/νσεων Α/θμιας Εκπαίδευσης 
και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δ’ Αθήνας αντιστοίχως, καθώς και την υπ’ αριθ. 300/26-02-2019 (ΑΔΑ: 
Ω2894653ΠΣ-ΤΦΥ) Απόφαση συγκρότησης τριμελούς επιτροπής παραλαβής παρεχόμενων 
υπηρεσιών και υλικού του 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ. 

17. Την υπ’ αριθ. 216/2019 (ΑΔΑ: ΨΚΠΧ7Λ7-0ΑΗ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με 
θέμα «Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής». 

18. Το  υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 8375/13-01-2017 Πρωτόκολλο Καταγραφής – Παράδοσης –Παραλαβής 
των παραχωρημένων στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων & 
Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού Όρμου μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της ΕΤΑΔ 
Α.Ε. 

19. Το υπ’ αριθ. 64528/3-4-2018 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη και 
Συλλογικών Οργάνων με θέμα «Εκτέλεση δαπανών Περιφερειακών Ενοτήτων – Μέθοδος 
υπολογισμού της αξίας των συμβάσεων».  

20. Το γεγονός ότι οι αναφερόμενοι ανελκυστήρες χρήζουν τακτικής περιοδικής συντήρησης για την 
εύρυθμη λειτουργία τους, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 1 (ΦΕΚ/2604/Β/22-12-2008) «Για όλους 
τους εγκατεστημένους ανελκυστήρες η συντήρηση είναι υποχρεωτική» και παρ. 4.γ «Για 
ανελκυστήρες εγκατεστημένους: …σε δημόσιους χώρους, …, και γενικά σε προσπελάσιμα από το 
ευρύ κοινό κτίρια …, ο αριθμός των συντηρήσεων ανέρχεται σε δύο φορές το μήνα». 

21. Την υπ’ αρ. 07/2019 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 19SYMV004546954), η οποία λήγει στις 29-02-2020. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, η  υπηρεσία  εισηγείται 
 

να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πολυετούς 
υποχρέωσης συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους 5.760,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. για τα έτη 2020-2021 & 2021-2022, για την παροχή υπηρεσιών τακτικής περιοδικής 
συντήρησης ανελκυστήρων για δύο χρόνια σε υπηρεσίες αρμοδιότητας Π.Ε.Ν.Τ.Α. για τις εξής 
ομάδες: α) για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης δύο (2) ανελκυστήρων του κτιρίου επί της 
οδού Λεωφ. Συγγρού 165, όπου στεγάζονται οι Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και το 1ο Κ.Ε.Σ.Υ. Δ΄ Αθήνας ποσού ύψους 2.880,00€ συνολικά και αναλυτικά, για 
το έτος 2020 ποσού ύψους 1.200,00€ συμπ. Φ.Π.Α., για το έτος 2021 ποσού ύψους 1.440,00€ 
συμπ. Φ.Π.Α. και για το έτος 2022 ποσού ύψους 240,00€ συμπ. Φ.Π.Α. και β) για την παροχή 
υπηρεσιών συντήρησης και έκδοσης πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου ανελκυστήρα για τα έτη 
2020-2021 & 2021-2022 του κτιρίου 210Α στην Παραλία Καλλιθέας - Μοσχάτου (πρώην 
Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις) ποσού ύψους  2.880,00€ συνολικά και αναλυτικά, για το έτος 2020 
ποσού ύψους 1.200,00€ συμπ. Φ.Π.Α., για το έτος 2021 ποσού ύψους 1.440,00€ συμπ. Φ.Π.Α. 
και για το έτος 2022 ποσού ύψους 240,00€ συμπ. Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής στον Ε.Φ. 04072 και ΚΑΕ 086901 «Αμοιβές για 
συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού», με κατανομή ανά έτος και για τις δύο ομάδες: για το 
έτος 2020 ποσού 2.400,00€ συμπ. του Φ.Π.Α., για το έτος 2021 ποσού  2.880,00€ συμπ. του 
Φ.Π.Α. & για το έτος 2022 ποσού  480,00€ συμπ. του Φ.Π.Α. 
 
Cpv: 50750000-7 – «Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων» 
 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

ομόφωνα αποφασίζει 
 
 

την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού 
προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους 8.880,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για τα έτη 2020-
2021 & 2021-2022, για την παροχή υπηρεσιών τακτικής περιοδικής συντήρησης ανελκυστήρων για 
δύο χρόνια σε υπηρεσίες αρμοδιότητας Π.Ε.Ν.Τ.Α. για τις εξής ομάδες:  
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α) για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης δύο (2) ανελκυστήρων του κτιρίου επί της οδού Λεωφ. 
Συγγρού 165, όπου στεγάζονται οι Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το 
1ο Κ.Ε.Σ.Υ. Δ΄ Αθήνας ποσού ύψους 6.000,00€ συνολικά και αναλυτικά,  
για το έτος 2020 ποσού ύψους 2.500,00€ συμπ. Φ.Π.Α., 
για το έτος 2021 ποσού ύψους 3.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α. και  
για το έτος 2022 ποσού ύψους 500,00€ συμπ. Φ.Π.Α. και  
 
β) για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και έκδοσης πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου 
ανελκυστήρα για τα έτη 2020-2021 & 2021-2022 του κτιρίου 210Α στην Παραλία Καλλιθέας - 
Μοσχάτου (πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις) ποσού ύψους  2.880,00€ συνολικά και αναλυτικά, 
για το έτος 2020 ποσού ύψους 1.200,00€ συμπ. Φ.Π.Α.,  
για το έτος 2021 ποσού ύψους 1.440,00€ συμπ. Φ.Π.Α. και  
για το έτος 2022 ποσού ύψους 240,00€ συμπ. Φ.Π.Α.,  
 
σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής στον Ε.Φ. 04072 και ΚΑΕ 
086901 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού», με κατανομή ανά έτος και για 
τις δύο ομάδες:  
για το έτος 2020 ποσού 3.700,00€ συμπ. του Φ.Π.Α.,  
για το έτος 2021 ποσού  4.440,00€ συμπ. του Φ.Π.Α. &  
για το έτος 2022 ποσού  740,00€ συμπ. του Φ.Π.Α. 
 
Cpv: 50750000-7 – «Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων» 

 

 Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Νικόλαος Πέππας 

• Τα μέλη 
• Παπαγεωργίου Νικόλαος 
• Κόκκαλης Βασίλειος 
• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
• Μπαλάφας Γεώργιος 
• Κατσικάρης Δημήτριος  
• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
• Αγγελόπουλος Γεώργιος 
• Βλάχου Γεωργία 
• Μελάς Σταύρος 
• Αγγέλης Σπυρίδων 
• Κατριβάνος Γεώργιος 
•  
•  
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