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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 31η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1363/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 29-06-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική συνεδρίαση 
της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 520761/24-06-2021 πρόσκληση του 
Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 24-06-2021. 
 

Θέμα 9ο εκτός ημερήσιας διάταξης  
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης  ποσού 55.428,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για  την 
εκμίσθωση μηχανημάτων έργου για τη διενέργεια εξετάσεων χειριστών μηχανημάτων έργου του Π.Δ. 
113/2012.. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Καραμάνος Χρήστος  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Αγγέλης Σπυρίδων  

• Κατριβάνος Γεώργιος 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά 
μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία 
Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα Ασημακοπούλου 
(Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα) η οποία ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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 Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143/28-06-14). «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»). 

5. 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’)       

6. Το Ν. 4782/09-03-2021 (Τ. Α΄Αρ. Φύλλου 36/09-03-2021) «Εκσυχρονισμός απλοποίηση       και 
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων ,ειδικότερες ρυθμίσεις 
προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις 
υποδομές και την υγεία».  

7. Την αρ. πρωτ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018), με την οποία εγκρίθηκε η αρ. 121/2018 Απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του 
«Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες». 

9. Την αρ. πρωτ. 498816/02-09-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού Χωρικών 
Αντιπεριφερειαρχών Αττικής (ΦΕΚ 688/τ.ΥΟΔΔ/03-09-2019), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Την με αρ. πρωτ. 499022/02-09-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/ Μεταβίβασης 
Αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 688/τ.ΥΟΔΔ/03-09-2019) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. Την με αρ. πρωτ. 722070/12-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ανάθεση και 
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής.» (ΦΕΚ.B  4258/20-11-2019), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. Την υπ’ αρ. 302/2020 (ΑΔΑ: ΡΔΒΤ7Λ7-1Θ8) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί 
έγκρισης Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021. 

13. Την υπ’ αρ.301/2020 (ΑΔΑ:6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα : 
«Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 
οικονομικού έτους 2021»  

14. Την υπ’ αρ. πρωτ.:112945/30.12.2020 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την 
οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής. 

15. Την υπ’ αρ. 17/2021 (ΑΔΑ: Ρ1057Λ7-774) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα : 
«Έγκριση της 1ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021»  

16. Την υπ’ αρ. πρωτ.: 11308/1.2.2021 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την 
οποία επικυρώθηκε η 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της 
Περιφέρειας Αττικής. 

17. Την υπ’ αρ. 54/2021 (ΑΔΑ: 9ΣΣΓ7Λ7-08Ψ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με την οποία 
τροποποιήθηκε η υπ’ αρ.301/2020 (ΑΔΑ:6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) απόφαση Π.Σ. με θέμα την έγκριση 
Προγράμματος Προμηθειών – Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021. 

18. Το υπ’ αρ. πρωτ. 514772/23.6.2021 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης Ανάπτυξης & 
Κλιματικής Αλλαγής σύμφωνα με το οποίο, όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρ. 5 του ν. 
3982/2011 και την παρ. 1 του αρ. 2 της υπ’ αρ. οικ. 10169/2013 ΚΥΑ η Π.Α. είναι αρμόδια να 
διενεργεί τις εξετάσεις για την απόκτηση, από φυσικό πρόσωπο, άδεια άσκησης της 
επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου και επειδή η Περιφέρεια δεν 
διαθέτει τα προβλεπόμενα προς εξέταση μηχανήματα έργου υπεγράφησαν σχετικές συμβάσεις και 
συγκεκριμένα η υπ’ αρ. 40/2016 σύμβαση η οποία έληξε και η υπ’ αρ. 89/2019 σύμβαση η οποία 
έχει υπόλοιπο συμβατικού τιμήματος που επαρκεί για τις προγραμματισμένες εξετάσεις του 
επόμενου εικοσαημέρου. 

19. Το υπ’ αρ. πρωτ 531515/28.6.2021 επείγον έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης Ανάπτυξης & 
Κλιματικής Αλλαγής με το οποίο αιτούνται την σύναψη νέων συμβάσεων για τη εκμίσθωση 
μηχανημάτων έργου για τη διενέργεια εξετάσεων χειριστών μηχανημάτων έργου του Π.Δ. 
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113/2012, ενδεικτικού προϋπολογισμού 55.428,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και 
συγκεκριμένα για τα μηχανήματα 2ης ειδικότητας για την εξέταση 1.600 ατόμων ο προϋπολογισμός 
είναι 35.340,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και για την εξέταση 300 ατόμων στα μηχανήματα 
της 8ης ειδικότητας ο προϋπολογισμός είναι 20.088,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και για το 
χρονικό διάστημα 18 μηνών ή μέχρι εξαντλήσεως της εγκεκριμένης δαπάνης. 

20. Το γεγονός ότι πρέπει να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση των εξετάσεων το θέμα εισάγεται 
για συζήτηση στην παρούσα συνεδρίαση ΕΗΔ με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. 

 
Εισηγούμαστε 

 
Την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης   ποσού 55.428,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για  
την εκμίσθωση μηχανημάτων έργου για τη διενέργεια εξετάσεων χειριστών μηχανημάτων έργου του 
Π.Δ. 113/2012 και συγκεκριμένα 35.340,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την εξέταση για τα 
μηχανήματα της 2ης ειδικότητας και 20.088,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την εξέταση για τα 
μηχανήματα της 8ης ειδικότητας και για χρονικό διάστημα 18 μηνών ή μέχρι εξαντλήσεως της δαπάνης. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής Ειδικός Φορέας 01.072 στον ΚΑΕ  
0819.01 CPV:  39154100-7. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης   ποσού 55.428,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για  
την εκμίσθωση μηχανημάτων έργου για τη διενέργεια εξετάσεων χειριστών μηχανημάτων έργου του 
Π.Δ. 113/2012 και συγκεκριμένα 35.340,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την εξέταση για τα 
μηχανήματα της 2ης ειδικότητας και 20.088,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την εξέταση για τα 
μηχανήματα της 8ης ειδικότητας και για χρονικό διάστημα 18 μηνών ή μέχρι εξαντλήσεως της δαπάνης. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής Ειδικός Φορέας 01.072 στον ΚΑΕ  
0819.01 CPV:  39154100-7. 
 
 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος απέχει από την 
ψηφοφορία.  

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμοπούλου Γεωργία  
Καραμάνος Χρήστος  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Αγγέλης Σπυρίδων  
Κατριβάνος Γεώργιος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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