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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 63η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2816/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 14-12-2021, 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: 1055030/09-12-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 09-12-2021. 

 
Θέμα 9ο  

Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης, για εργασίες επισκευής και αντικατάσταση υλικών του 
ανελκυστήρα στο κτίριο όπου στεγάζεται η Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας. 
 
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  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Μελάς Σταύρος  

• Αγγέλης Σπυρίδων 

• Κατριβάνος Γεώργιος 

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

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κουρή Μαρία  

• Καραμάνος Χρήστος  

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• 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 Αττικής, κα 
Μαρία Ντόβα. 
 
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 Μαρολαχάκη 
(Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Βορείου Τομέα) η οποία  ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Η Υπηρεσία μας θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω : 
1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα 
Διαύγεια και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 112/Α/2010). 

3. Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Σύσταση Ενιαίας  Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων- Αντικατάσταση του 
έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)- Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

4. Το άρθρο 1 παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές». 

5. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚΑ΄143 ) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Το άρ.118 παρ.2 του Ν.4412/2016   «Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες για 
την ανάθεση της σύμβασης υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται 
γνωμοδότηση συλλογικού οργάνου»   (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/ 8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις  Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ &2014/25/ΕΕ)». 

7. Το άρ.99 του Ν.4583/2018 (ΦΕΚ212/τ.Α΄/ 18.12.2018) «Κατάργηση των Διατάξεων περί 
μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή 
ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις». 

8. Το εδάφιο 19 του άρθρου 5 του Ν.4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, 
διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις & άλλα επείγοντα 
ζητήματα» (ΦΕΚ 134/Τ.Α΄/2019). 

9. Τον Ν.4625/2019 (ΦΕΚ Α΄139) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών και 
άλλες επείγουσες διατάξεις». 

10. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ Α΄ 238/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας     Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε-επικαιροποιήθηκε με την 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 37419/13479 απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β’/11.05.2018). 

11. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α’/05-08-2016) περί «Αναλήψεων υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες». 

12. Την υπ’ αρ. 301/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, περί 
έγκρισης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021 και ολοκληρωμένου 
Πλαισίου Δράσης 2021 (ΑΔΑ:6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ).  

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

14. Την με αρ. πρωτ. 11308/01.02.2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
«Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 17/2021 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής», που αφορά την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Αττικής, οικονομικού έτους 2021. 

15. Την με αρ. πρωτ. 33682/22.03.2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
«Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 53/2021 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής», που αφορά την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Αττικής, οικονομικού έτους 2021. 

16. Την με αρ. πρωτ.8180/6.07.2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έλεγχος 
νομιμότητας της υπ’ αριθμ.108/2021 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής», που αφορά την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Αττικής, οικονομικού έτους 2021. 

17. Την με αρ. πρωτ.147195/19.11.2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
«Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ.161/2021 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής», που αφορά την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Αττικής, οικονομικού έτους 2021. 
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18. Την  υπ’ αρ.216/2019 απόφαση-πρακτικό του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Αττικής περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής & την 
αρ.πρ.86436/22609/5.9.2019 απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής περί νομιμότητας της αρ.216/2019 απόφασης- πρακτικού του Περιφερειακού 
Συμβουλίου. 

19. Την υπ’ αρ. 499022/02.09.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 688/Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./03-09-2019) και τις υπ΄αρ. 457959/1-7-2020 (ΦΕΚ 
τ. Β΄2763/7-7-2020), 625207/23-7-2021 (ΦΕΚ τ. Β΄3353/26-7-2021) και 864073/14.10.2021 
(ΦΕΚ τ. Β’ 4832/19-10-2021)  Αποφάσεις του Περιφερειάρχη Αττικής. 

20. Την υπ’ αρ.505186/4-9-2019(ΑΔΑ:Ψ4Θ67Λ7-52Λ) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί 
ορισμού Αντιπεριφερειαρχών ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.  

21. Με την ΑΠ:720291/1.9.2021 (ΑΔΑ:ΨΘΜ27Λ7-5ΥΚ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 
Οικονομικών ανατέθηκε στον Σεραφείμ Αϊβάζογλου η ετήσια συντήρηση του ανελκυστήρα  στο 
κτίριο επί της Λ.Μεσογείων 324 στην Αγία Παρασκευή, όπου στεγάζεται η Δ/νση Β/θμιας 
Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας 

22. Σύμφωνα με το από 6-12-2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του συντηρητή του 
ανελκυστήρα του κτιρίου, κ. Σεραφείμ Αϊβάζογλου,  προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας, το οποίο και προωθήθηκε στην υπηρεσία μας στις 9-12-2021 και 
πρωτοκολλήθηκε με αρ.πρ.1053946/9.12.2021, μας γνωστοποιείται ότι σε συνέχεια βλάβης & 
συντήρησης του ανελκυστήρα, στο κτίριο όπου στεγάζεται η Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης 
Β’ Αθήνας  επί της Λ. Μεσογείων 324 στην Αγία Παρασκευή,  θα απαιτηθούν: 
α) αντικατάσταση του χρονικού διαδρομής στον πίνακα ελέγχου του ανελκυστήρα, κόστους 
120€ πλέον ΦΠΑ 24% (έχει γεφυρωθεί προσωρινά για να λειτουργήσει),  
β) αντικατάσταση του μπουτόν του ισογείου της εξωτερικής μπουτονιέρας του ανελκυστήρα 
λόγω φθοράς, κόστους 35€ πλέον ΦΠΑ 24% &  
γ) το κόντεμα των συρματόσχοινων λόγω επιμήκυνσης (βρίσκει το αντίβαρο στον πυθμένα του 
φρεατίου), κόστους 420€ πλέον ΦΠΑ 24%,  
με συνολικό  κόστος αυτών: 575,00  € πλέον 24% ΦΠΑ . 

 
        Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία μας εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 
 
 Την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης, συνολικού ποσού 575,00 πλέον 24% 
ΦΠΑ (713,00 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για εργασίες επισκευής και αντικατάσταση υλικών, 
για τον ανελκυστήρα, στο κτίριο όπου στεγάζεται η Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας, επί 
της Λ. Μεσογείων 324, στην Αγία Παρασκευή. Οι εν λόγω δαπάνες αναλύονται ως εξής: 
 
α) αντικατάσταση του χρονικού διαδρομής στον πίνακα ελέγχου του ανελκυστήρα, κόστους 120€ 
πλέον ΦΠΑ 24% (έχει γεφυρωθεί προσωρινά για να λειτουργήσει),  
β) αντικατάσταση του μπουτόν του ισογείου της εξωτερικής μπουτονιέρας του ανελκυστήρα λόγω 
φθοράς, κόστους 35€ πλέον ΦΠΑ 24% &  
γ) το κόντεμα των συρματόσχοινων λόγω επιμήκυνσης (βρίσκει το αντίβαρο στον πυθμένα του 
φρεατίου), κόστους 420€ πλέον ΦΠΑ 24%. 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει με 713,00 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ τον ΚΑΕ 0851 «Αμοιβές για 
συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων 
& λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων», με του Ε.Φ. 02072 του ισχύοντος προϋπολογισμού  
οικονομικού έτους 2021. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης, συνολικού ποσού 575,00 πλέον 24% 
ΦΠΑ (713,00 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για εργασίες επισκευής και αντικατάσταση υλικών, 
για τον ανελκυστήρα, στο κτίριο όπου στεγάζεται η Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας, επί 
της Λ. Μεσογείων 324, στην Αγία Παρασκευή. Οι εν λόγω δαπάνες αναλύονται ως εξής: 
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α) αντικατάσταση του χρονικού διαδρομής στον πίνακα ελέγχου του ανελκυστήρα, κόστους 120€ 
πλέον ΦΠΑ 24% (έχει γεφυρωθεί προσωρινά για να λειτουργήσει),  
β) αντικατάσταση του μπουτόν του ισογείου της εξωτερικής μπουτονιέρας του ανελκυστήρα λόγω 
φθοράς, κόστους 35€ πλέον ΦΠΑ 24% &  
γ) το κόντεμα των συρματόσχοινων λόγω επιμήκυνσης (βρίσκει το αντίβαρο στον πυθμένα του 
φρεατίου), κόστους 420€ πλέον ΦΠΑ 24%. 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει με 713,00 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ τον ΚΑΕ 0851 «Αμοιβές για 
συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων 
& λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων», με του Ε.Φ. 02072 του ισχύοντος προϋπολογισμού  
οικονομικού έτους 2021. 

 
 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος καθώς και το 

αναπληρωματικό μέλος της ΟΕ κ Αγγέλης Σπυρίδων απέχουν από την ψηφοφορία.  
➢ Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατριβάνος Γεώργιος και 

Ανδρουλακάκης Νικόλαος απέχουν από την ψηφοφορία. 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμοπούλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Μελάς Σταύρος  
Αγγέλης Σπυρίδων 
Κατριβάνος Γεώργιος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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