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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 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 62η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2761/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 7-12-2021, 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: 1030333/2-12-2021 πρόσκληση του 
Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 2-12-2021. 
 

Θέμα 11ο  
Α) 1. Έγκριση του υπ’ αρ. 9/2021 Πρακτικού της Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής   2. Έγκριση 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.988,22 € συμπ. ΦΠΑ 3. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
28/2019 Σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών  καθαριότητας των  κτηρίων των Δ/νσεων 
Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας, αρμοδιότητας ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών.     B) 1. Έγκριση του υπ’ αρ. 
10/2021 Πρακτικού της Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής   2.Έγκριση δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης ποσού 4.378,46  € συμπ. ΦΠΑ  3. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 72/2020 Σύμβασης για 
την παροχή υπηρεσιών  καθαριότητας των χώρων που στεγάζονται υπηρεσίες της ΠΕ Δυτικού 
Τομέα Αθηνών, 2ο ΚΕΣΥ Γ΄ Αθήνας, το 3o  ΠΕΚΕΣ Αττικής και τμήμα της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης 
Γ΄ Αθήνας. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Μελάς Σταύρος 

• Αγγέλης Σπυρίδων  
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Κουρή Μαρία 

• Καραμάνος Χρήστος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
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Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. 
Παπαθανάση, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης – εμβάθυνση της δημοκρατίας – ενίσχυση της συμμετοχής – βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 
Α΄133/19-7-2018). 

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/2010)  «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής», 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής και εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-
05-2018) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής . 

4. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».  

5. Τον Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

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

7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών» όπως διορθώθηκε – τροποποιήθηκε και ισχύει.   

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

9. To Π.Δ. 161/2000 (ΦΕΚ 145/Α/26-06-2000) «Μεταβίβαση στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις 
αρμοδιοτήτων τοπικού ενδιαφέροντος, που αφορούν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση » άρθρο 1, παρ. 3, όπως διαμορφώθηκε με τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης », άρθρο 283, παρ.3. 

10. Την υπ’ αρ. 4367/8-2-2001 (ΦΕΚ 174/τ.Β΄/21-02-2001) ΚΥΑ των υπουργών Εσωτερικών 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Οικονομικών – Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων    
«Περικοπή ποσοστού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους  (ΚΑΠ) των Νομαρχιακών 
αυτοδιοικήσεων». 

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

12. Τις υπ’ αρ. 499022/02-09-2019 (ΦΕΚ 688/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./03-09-2019), 625207/2021 (ΦΕΚ 
3353/Β΄/26-07-2021) και 864073/2021 (ΦΕΚ 4832/τ.Β΄/19-10-2021) Αποφάσεις Περιφερειάρχη 
Αττικής, σχετικά με Ορισμό Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής, Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων και Θητεία Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας 
Αττικής. 

13. Την υπ. αρ. 301/2020 (ΑΔΑ: 6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
με θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021 και 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2021», η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 
112945/30.12.2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής όπως τροποποιήθηκε, 
αναμορφώθηκε και ισχύει. 

14. Την υπ’ αρ. 302/2020 ( ΑΔΑ: ΡΔΒΤ7Λ7-1Θ8) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με 
θέμα: «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών – Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής 
οικονομικού έτους 2021». 
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15. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
«Τροποποίηση  συμβάσεων  κατά  τη  διάρκειά τους», σύμφωνα με τις οποίες οι συμβάσεις 
τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία  σύναψης  σύμβασης,  εφόσον  η  αξία  της  
τροποποίησης  είναι  κατώτερη  και  των  δύο ακόλουθων τιμών:   α) των κατώτατων ορίων του 
άρθρου 5 (214.000 ευρώ) β) του 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις 
υπηρεσιών και προμηθειών.  

16. Την υπ’ αρ. 28/2019 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 19SYMV006125877) της υπηρεσίας μας με την εταιρεία 
«3G FACILITIES- SERVICES ΑΕ» σχετικά με την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των 
κτηρίων των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας [Α/θμιας, Β/θμιας, 1ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.], 
αρμοδιότητας ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, συμβατικής αξίας 47.717,00 € με ημερομηνία ισχύος 
έως την 31-12-2021. 

17. Την από 24-11-2021 επικοινωνία μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της υπηρεσίας 
μας με την ανάδοχο εταιρεία «3G FACILITIES - SERVICES Α.Ε» (αρ.  εισερχομένου  
πρωτοκόλλου 1007619/26-11-2021), από την οποία προκύπτει ότι η ανωτέρω εταιρεία 
αποδέχεται  την παράταση-τροποποίηση της σχετικής σύμβασης, για ένα (1) μήνα, ήτοι έως 
και 31-01-2022 και για ποσό 1.603,40 € προ ΦΠΑ (1.988,22 € συμπ. ΦΠΑ). 

18. Την υπ’ αρ. πρωτ. 1008063/26-11-2021 Πρόσκληση στην αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή.  
19. Το υπ’ αρ. 9/2021 Πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Διαδικασιών 

Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών με εκτιμωμένη αξία ίση 
ή κατώτερη των 60.000€ χωρίς ΦΠΑ, και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Δυτικού 
Τομέα Αθηνών, Περιφέρειας Αττικής, το οποίο το οποίο αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας, επισυνάπτεται, παρατίθεται και έχει ως εξής:  
 

Στο Περιστέρι 30 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ.  συνήλθε σε συνεδρίαση 
η Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 
60.000 €, χωρίς ΦΠΑ, και διαδικασιών διαπραγμάτευσης, της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών 
Περιφέρειας Αττικής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 3911 / 2018 (ΑΔΑ: 6ΓΞΞ7Λ7 
– ΚΙΠ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής & τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.2522/2019 
(ΑΔΑ: ΩΧΞ57Λ7-Ι6Ι)}  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  κατόπιν του υπ’ αρ. πρωτ. 
1008063/26-11-2021 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών «Πρόσκληση Επιτροπής σε 
Συνεδρίαση» που αφορά την παράταση της υπ’ αρ. 28/2019 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 
19SYMV006125877) σχετικά με την παροχή υπηρεσιών τακτικού καθαρισμού ( 3 φορές την 
εβδομάδα) των κτηρίων των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας [Α/θμιας, Β/θμιας, 1ο και 2ο 
ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕ.Δ.Δ.Υ) νυν ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Γ’  Αθήνας], αρμοδιότητας ΠΕ Δυτικού Τομέα 
Αθηνών. 
 
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες: η Αναπληρώτρια Πρόεδρος κ. Αντζουλάτου Κυριακούλα, το 
τακτικό μέλος ο κ. Βακουφτσής Αθανάσιος και το αναπληρωματικό μέλος η κ. Μπουλταδάκη 
Ευθαλία. Απόντες ήταν η Πρόεδρος κ. Μπούτσερου Μαρία και το τακτικό μέλος κ.  
Μαρούδα Νικολέττα.  
Χρέη γραμματέα της επιτροπής εκτελεί ο κ.  ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ Αθανάσιος. 
 
 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Αναπληρώτρια Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης.  
Κατά τη συνεδρίαση ελήφθησαν υπόψη τα ακόλουθα: 
α) Η υπ’ αρ. 28/2019 Σύμβαση της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών 
β) Οι διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
γ) Η από 24-11-2021 επικοινωνία μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ της 
εταιρείας με την επωνυμία «3G FACILITIES - SERVICES Α.Ε» και  της  Δ/νσης 
Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα  Αθηνών  (αρ.  εισερχομένου  πρωτοκόλλου 1007619/26-
11-2021), από την οποία προκύπτει ότι η ανωτέρω εταιρεία αποδέχεται  την παράταση-
τροποποίηση της σχετικής σύμβασης, για ένα (1) μήνα, ήτοι έως και 31-01-2022 και για 
ποσό 1.603,40 € προ ΦΠΑ (1.988,22 € συμπ. ΦΠΑ).   
Η Επιτροπή αφού αξιολόγησε:   
α) την αναγκαιότητα της παράτασης της υπ’ αρ. 28/2019 Σύμβασης σχετικά με την παροχή 
υπηρεσιών τακτικού καθαρισμού ( 3 φορές την εβδομάδα) των κτηρίων των Δ/νσεων 
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Εκπαίδευσης Γ΄Αθήνας [Α/θμιας, Β/θμιας, 1ο και 2ο ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕ.Δ.Δ.Υ) νυν 
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Γ’  Αθήνας], αρμοδιότητας ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, καθώς η νέα 
διαγωνιστική διαδικασία για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτηρίων των 
υπηρεσιών αρμοδιότητας Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί 
β) την ικανοποίηση των προϋποθέσεων του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 
 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ 
 
Ομόφωνα υπέρ της παράτασης της υπ’ αρ. 28/2019 Σύμβασης της Π.Ε. Δυτικού Τομέα 
Αθηνών με την εταιρεία με την επωνυμία «3G FACILITIES - SERVICES Α.Ε» σχετικά με την 
παροχή υπηρεσιών τακτικού καθαρισμού ( 3 φορές την εβδομάδα) των κτηρίων των 
Δ/νσεων Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας, αρμοδιότητας ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, για ένα (1) 
μήνα, ήτοι έως και 31-01-2022 και για ποσό 1.603,40 € προ ΦΠΑ (1.988,22 € συμπ.. ΦΠΑ).   
 
Το παρόν πρακτικό υπογράφηκε σε τρία αντίγραφα. 

 
20. Την υπ’ αρ. 72/2020 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 20SYMV007967067) της υπηρεσίας μας με την εταιρεία 

«ΧΑΛΤΣΙΟΣ ΣΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ» με διακριτικό τίτλο «EXPRESS FACILITY  SERVICES»,  
σχετικά με την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτηρίων των χώρων που στεγάζονται 
υπηρεσίες της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, το 2ο  ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.  Γ΄ Αθήνας, το 3ο   ΠΕΚΕΣ 
Αττικής και τμήμα της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Γ΄ Αθήνας, συμβατικής αξίας 52.541,58 € με 
ημερομηνία ισχύος έως την 31-12-2021. 

21. Την από 24-11-2021 επικοινωνία μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της υπηρεσίας 
μας με την ανάδοχο εταιρεία «ΧΑΛΤΣΙΟΣ ΣΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ» (αρ. εισερχομένου  
πρωτοκόλλου 1007543/26-11-2021), από την οποία προκύπτει ότι η ανωτέρω εταιρεία 
αποδέχεται  την παράταση-τροποποίηση της σχετικής σύμβασης, για ένα (1) μήνα, ήτοι έως 
και 31-01-2022 και για ποσό 3.531,02 € χωρίς ΦΠΑ (4.378,46 € συμπ. ΦΠΑ). 

22. Την υπ’ αρ. πρωτ. 1008095/26-11-2021 Πρόσκληση στην αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή.  
23. Το υπ’ αρ. 10/2021 Πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 

Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών με 
εκτιμωμένη αξία ίση ή κατώτερη των 60.000€ χωρίς ΦΠΑ, και διαδικασιών διαπραγμάτευσης 
της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρειας Αττικής, το οποίο το οποίο αποτελεί  
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, επισυνάπτεται, παρατίθεται και έχει ως εξής:  
 

Στο Περιστέρι σήμερα 01 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, κατόπιν του αρ. 
πρωτ. 1008095/26.11.2021 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ» που αφορά την παράταση της υπ’ αρ. 72/2020 Σύμβασης, 
σχετικά με την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων που στεγάζονται υπηρεσίες 
της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών [Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι και Ιεράς Οδού 294, 
Αιγάλεω], το 2ο ΚΕΣΥ Γ΄ Αθήνας, το 3o ΠΕΚΕΣ Αττικής και τμήμα της Δ/νσης Α/θμιας 
Εκπ/σης Γ΄ Αθήνας [Μάκρης 5, Αιγάλεω]»,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 
«Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους» του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, συνήλθε σε συνεδρίαση η Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών με 
εκτιμώμενη Αξία ίση ή κατώτερη των 60.000€, χωρίς ΦΠΑ, και διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης της Π.Ε ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, η 
οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 104 / 2020 (ΑΔΑ: ΨΚΡΘ7Λ7 – ΧΜΚ) Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής.  
 
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες: η Πρόεδρος κ. ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ και τα τακτικά μέλη κ. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ και κ. ΛΙΑΡΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ. 
Χρέη γραμματέα της επιτροπής εκτελεί η κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ   
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η  Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα κάτωθι : 
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α) Την υπ’ αριθ. 72/2020 σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων όπου 
στεγάζονται οι Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών για ένα έτος, με 
ημερομηνία έναρξης της σύμβασης την 31 - 12 - 2020. 
β) Το άρθρο 132 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά 
τους» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
γ) Την από 26-11-2021 επικοινωνία μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ 
της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΛΤΣΙΟΣ ΣΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ» με διακριτικό τίτλο 
«EXPRESS FACILITY  SERVICES» και της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε. Δυτικού Τομέα 
Αθηνών (αρ. πρωτ.1007543/26-11-2021), από την οποία προκύπτει ότι η ανωτέρω εταιρεία 
αποδέχεται την τροποποίηση (παράταση) της σχετικής σύμβασης, για χρονικό διάστημα 
έναν (1) μήνα έως και 31-01-2022, για ποσό 3.531,02€ χωρίς ΦΠΑ (4.378,46€ συμπ. 
ΦΠΑ).  
δ) Το αρ. πρωτ. 1008095/26.11.2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ», στο οποίο αναφέρεται ότι «η νέα διαγωνιστική διαδικασία 
για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων αρμοδιότητας ΠΕ Δυτικού Τομέα 
Αθηνών δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί»  

γνωμοδοτεί ομόφωνα 
υπέρ της τροποποίησης (παράτασης) της υπ’ αρ. 72/2020  σύμβασης (ΑΔΑΜ: 
20SYMV007967067), σχετικά με την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων που 
στεγάζονται υπηρεσίες της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών [Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι και 
Ιεράς Οδού 294, Αιγάλεω], το 2ο ΚΕΣΥ Γ΄ Αθήνας, το 3o ΠΕΚΕΣ Αττικής και τμήμα της 
Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Γ΄ Αθήνας [Μάκρης 5, Αιγάλεω]», καθώς πληροί τις προϋποθέσεις 
της παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για χρονικό 
διάστημα έναν (1) μήνα έως και 31-01-2022, για ποσό 3.531,02€ χωρίς ΦΠΑ (4.378,46€ 
συμπ. ΦΠΑ), καθώς δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η νέα διαγωνιστική διαδικασία για την 
παροχή υπηρεσιών καθαριότητας  των κτιρίων αρμοδιότητας ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, 
όπως αναφέρεται στο (δ) σχετικό.  
Το παρόν πρακτικό υπογράφηκε σε τρία αντίγραφα. 

 
24. Το γεγονός ότι οι τροποποιήσεις – παρατάσεις των εν λόγω Συμβάσεων καθαριότητας 

κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία 
των υπηρεσιών αρμοδιότητας Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, καθώς η νέα διαγωνιστική 
διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Επιπλέον η εν λόγω δαπάνη είναι πλήρως λειτουργική 
καθώς εξυπηρετεί τους σκοπούς λειτουργίας των υπηρεσιών. 

25. Η δαπάνη τεκμαίρεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και την 
συμβατική αξία  των προαναφερθεισών συβάσεων.    

26. Η ανωτέρω δαπάνη, προϋπολογίζεται στο συνολικό ποσό των 6.366,68 € συμπ. ΦΠΑ 
(1.988,22 € συμπ. ΦΠΑ και 4.378,46 € συμπ. ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον ΚΑΕ  087501 
προϋπολογισμού 2021 του ειδικού φορέα 03072. 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 

Α)  1. Έγκριση του υπ’ αρ. 9/2021 Πρακτικού της Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
      2. Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.988,22 € συμπ. ΦΠΑ  

3. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 28/2019 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 19SYMV006125877) για την 
παροχή υπηρεσιών  καθαριότητας των κτηρίων των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας 
[Α/θμιας (Μάκρης 3), Β/θμιας, 1ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.],  αρμοδιότητας ΠΕ Δυτικού Τομέα 
Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 132, του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  
ως προς το συμβατικό χρόνο, για ένα (1) μήνα και συγκεκριμένα έως και την 31-01-
2022, με αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού τιμήματος κατά 1.988,22 € συμπ. ΦΠΑ 
(1.603,40 € χωρίς ΦΠΑ).   

Β)  1.  Έγκριση του υπ’ αρ. 10/2021 Πρακτικού της Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
      2. Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.378,46 € συμπ. ΦΠΑ  
      3. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 72/2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007967067) για την 

παροχή υπηρεσιών  καθαριότητας των κτηρίων των χώρων που στεγάζονται υπηρεσίες 
της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών [Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι και Ιεράς Οδού 294, 
Αιγάλεω], το 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.  Γ΄ Αθήνας, το 3o  ΠΕΚΕΣ Αττικής και τμήμα της Δ/νσης 
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Α/θμιας Εκπ/σης Γ΄ Αθήνας [Μάκρης 5, Αιγάλεω], σύμφωνα με το άρθρο 132, του 
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  ως προς το συμβατικό χρόνο, για ένα (1) 
μήνα και συγκεκριμένα έως και την 31-01-2022, με αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού 
τιμήματος κατά 4.378,46 € συμπ. ΦΠΑ (3.531,02€ χωρίς ΦΠΑ).   

 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 087501 προϋπολογισμού 2021 του ειδικού φορέα 03072. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 

 
Α)  1. Έγκριση του υπ’ αρ. 9/2021 Πρακτικού της Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
      2. Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.988,22 € συμπ. ΦΠΑ  

3. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 28/2019 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 19SYMV006125877) για την 
παροχή υπηρεσιών  καθαριότητας των κτηρίων των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας 
[Α/θμιας (Μάκρης 3), Β/θμιας, 1ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.],  αρμοδιότητας ΠΕ Δυτικού Τομέα 
Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 132, του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  
ως προς το συμβατικό χρόνο, για ένα (1) μήνα και συγκεκριμένα έως και την 31-01-
2022, με αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού τιμήματος κατά 1.988,22 € συμπ. ΦΠΑ 
(1.603,40 € χωρίς ΦΠΑ).   

Β)  1.  Έγκριση του υπ’ αρ. 10/2021 Πρακτικού της Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
      2. Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.378,46 € συμπ. ΦΠΑ  
      3. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 72/2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007967067) για την 

παροχή υπηρεσιών  καθαριότητας των κτηρίων των χώρων που στεγάζονται υπηρεσίες 
της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών [Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι και Ιεράς Οδού 294, 
Αιγάλεω], το 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.  Γ΄ Αθήνας, το 3o  ΠΕΚΕΣ Αττικής και τμήμα της Δ/νσης 
Α/θμιας Εκπ/σης Γ΄ Αθήνας [Μάκρης 5, Αιγάλεω], σύμφωνα με το άρθρο 132, του 
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  ως προς το συμβατικό χρόνο, για ένα (1) 
μήνα και συγκεκριμένα έως και την 31-01-2022, με αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού 
τιμήματος κατά 4.378,46 € συμπ. ΦΠΑ (3.531,02€ χωρίς ΦΠΑ).   

 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 087501 προϋπολογισμού 2021 του ειδικού φορέα 03072. 
 

➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος  και Μεθυμάκη 
Άννα  απέχουν από την ψηφοφορία. 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος  καταψηφίζει την 
ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Διαφωνούμε με τον τρόπο που γίνεται η 
καθαριότητα, δηλαδή μέσω εργολάβων. Πρέπει να γίνεται από υπηρεσίες της Περιφέρειας 
με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Άλλωστε, η μέχρι σήμερα εμπειρία των αναθέσεων 
σε ιδιώτες έχει δείξει, ότι δεν γίνεται ολοκληρωμένα, γιατί ο ιδιώτης δουλεύει με κριτήριο το 
κέρδος, που το εξασφαλίζει περικόπτοντας εργατικό δυναμικό και μέσα» 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Μελάς Σταύρος 
Αγγέλης Σπυρίδων 
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