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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. 193/2020 

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 27ο  

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού €74.400,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την 
παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου επί της οδού Χίου 16-18 στο Μεταξουργείο, όπου 
στεγάζονται τα γραφεία όλων των Δ/νσεων Εκπαίδευσης αρμοδιότητας της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα 
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 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Κατσικάρης Δημήτριος  

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Αγγελόπουλος Γεώργιος 

 Βλάχου Γεωργία 

 Μελάς Σταύρος 

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

 Γεωργόπουλος Γεώργιος 

 Αδαμοπούλου Γεωργία 

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Κουρή Μαρία 

 Μεθυμάκη Άννα 
 
 Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) 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 Ασημακοπούλου, η οποία 
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 

ΑΔΑ: 66ΗΣ7Λ7-1ΘΤ



 2 

Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010,Τεύχος Α’). 
2. Το Ν. 4555/2018 «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» (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018). 

3. Το Ν. 4583/2018 «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» (ΦΕΚ 122/Α΄/18-12-2018). 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) – «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28-06-14) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας − 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

6. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/08-08-2016, Τεύχος Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/΄Β/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
8. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 498816/02.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 

688/ΥΟΔΔ/03-09-2019) περί ορισμού Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Αττικής. 
9. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 499022/02.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 

688/ΥΟΔΔ/03-09-2019) περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων. 

10. Την υπ’ αρ. 348/2018 (ΑΔΑ: 66557Λ7-ΒΛΣ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
με θέμα «Έγκριση προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019». 

11. Την υπ’ αρ.329/27-12-2019 (ΑΔΑ: 6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2020 και 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2020».  

12. Την υπ’ αρ. πρωτ.133615/33583/02.01.2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
με την οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020 της Περιφέρειας 
Αττικής. 

13. Τo με αρ.πρωτ.57189/22-01-2020 έγγραφο της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας 
σχετικά με τη λήξη της σύμβασης παροχής υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου επί της οδού Χίου 
16-18 και την άμεση ανάγκη για νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.    
 
 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε 
Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού €74.400 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την 
παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου επί της οδού Χίου 16-18 στο Μεταξουργείο, όπου 
στεγάζονται τα γραφεία όλων των Δ/νσεων Εκπαίδευσης αρμοδιότητας της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα 
της Περιφέρειας Αττικής. 

 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0879 του ΕΦ 01.072 του οικονομικού έτους 2020.  
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

 
λαμβάνοντας υπόψη: 
α)  την υπ’ αρ. 73/2020 απόφασή της με την οποία ενέκρινε δαπάνη και διάθεση πίστωσης ύψους 
272.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των πάρκων και 
αλσών για οκτώ μήνες 
β) την παρούσα εισήγηση για παροχή υπηρεσιών φύλαξης στο κτίριο επί της οδού Χίου 16-18 για 
ένα έτος 
Επειδή η ικανοποίηση των  ανωτέρω αιτημάτων θα γίνει μέσω μιας διαγωνιστικής διαδικασίας με 
δυο ομάδες και προκειμένου να υπάρχει ταύτιση του συμβατικού χρόνου. 
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Επειδή η επιμήκυνση του συμβατικού χρόνου συνάδει με τους σκοπούς της Περιφέρειας και 
συγκεκριμένα παρέχει ασφάλεια στα Πάρκα και τα Άλση αρμοδιότητας Π.Α. για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα προς όφελος των πολιτών και των αρμοδίων υπηρεσιών. 
Επειδή εύλογα πιθανολογείται ότι εντός του ανωτέρω διαστήματος θα έχει ολοκληρωθεί η νέα 
διαγωνιστική διαδικασία για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης για μια τριετία που ήδη 
προγραμματίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες Π.Α. ώστε να συνεχιστεί αδιάλειπτα η παρεχόμενη 
υπηρεσία.   

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

α) Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 74.400 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για 
την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου επί της οδού Χίου 16-18 στο Μεταξουργείο, όπου 
στεγάζονται τα γραφεία όλων των Δ/νσεων Εκπαίδευσης αρμοδιότητας της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα 
της Περιφέρειας Αττικής. 
β) Την έγκριση επιπλέον δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 136.400 € συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. για την παροχή υπηρεσιών στατικής, εποχούμενης και ηλεκτρονικής, με φυσική παρουσία 
και απομακρυσμένης με ηλεκτρονικά και τεχνικά μέσα, περιμετρικής φύλαξης και πυρασφάλειας 
των Πάρκων και των Αλσών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής για τέσσερεις (4) μήνες . 

 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0879 του ΕΦ 01.072 του οικονομικού έτους 2020.  

 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος και το 

αναπληρωματικό μέλος κ. Κατριβάνος Γεώργιος δηλώνουν λευκό. 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει 

την ανωτέρω απόφαση. 
 

 
     Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Νικόλαος Πέππας 

        Τα Μέλη  
•       Παπαγεωργίου Νικόλαος 
• Κόκκαλης Βασίλειος 
• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
• Καραμάνος Χρήστος 
• Μπαλάφας Γεώργιος 
• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
• Αγγελόπουλος Γεώργιος 
• Βλάχου Γεωργία 
• Μελάς Σταύρος 
•  
•  
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