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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 1η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  33/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 18-1-2022, 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: 32191/13-1-2022 πρόσκληση του 
Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 13-1-2022. 
 

Θέμα 30ο 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 36.167,08€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για 
την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής (κτίριο Λίρα), της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α., 
των Αγροτικών Κτηνιατρείων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε.Α.Α., καθώς 
και στα κτίρια που στεγάζονται οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής και το 1ο Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, 
Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) Ανατολικής Αττικής, για χρονικό διάστημα πέντε 
(05) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, [CPV: 90911200-8 (Υπηρεσίες καθαρισμού 
κτιρίων)]. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 
 Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
 Κουρή Μαρία 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 Δημητρίου Γεώργιος 
 Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λεονάρδου Πολυτίμη 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Αγγέλης Σπυρίδων 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Βλάχου Γεωργία 
 Βερελή Βασιλική 
 Λογοθέτη Αικατερίνη 

 
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 13 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. 
Αργυροπούλου, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη: 

 
1. 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 Ι»] - Ρυθμίσεις για τον 
εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την 
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή 
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018), όπως ισχύει. 

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

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

4. Το Ν. 1497/1984 «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των 
αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων» (ΦΕΚ 108/Α/27-11-1984), όπως ισχύει. 

5. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
45/Α/09-03-1999) όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 7 και 13 έως 15, συμπληρωματικά με το ν. 
4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία 
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012-2015» (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011), όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 21 και 26. 

6. Το Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως ισχύει. 
7. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 297/Α/06-12-2005), όπως ισχύει. 
8. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα 
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως ισχύει. 

9. Το Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων-Εναρμόνιση 
της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 
(L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 
τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ 173/Α/30-9-2010), όπως ισχύει.  

10. Το Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α/16-
06-2011), όπως ισχύει. 

11. Το Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικάς) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως ισχύει.  

12. Το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α΄/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα την παρ. Ζ του αρ. 1 «Προσαρμογή της 
ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16/2/2011 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις  εμπορικές  συναλλαγές». 

13. Το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-
2013), όπως ισχύει. 

14. Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.  
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως ισχύει και ειδικότερα 
τις διατάξεις του άρθρου 1. 

15. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)  - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014), 
όπως ισχύει. 
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16. Το Ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, 
Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, 
Τροποποιήσεις του Ν.4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 240/Α/22-12-2016), όπως 
ισχύει. 

17. Το Ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 
4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα 
κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 74 /Α/19-05-2017), όπως ισχύει. 

18. Το Ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή 
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (ΦΕΚ 134/Α/09-08-
2019), όπως ισχύει. 

19. Το Ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις». 

20. Το Ν. 4625/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες 
επείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 139/Α/31-08-2019), όπως ισχύει. 

21. To N. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των 
άρθρων 85 επ., όπως ισχύει. 

22. Το Π.Δ. 161/2000 «Μεταβίβαση στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις αρμοδιοτήτων, τοπικού 
ενδιαφέροντος, που αφορούν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση» (ΦΕΚ 
145/Α/26-06-2000), όπως ισχύει.  

23. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/27-12-2010) – «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/Β/11-05-2018) 
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα «Έγκριση της 
121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί 
τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής». 

24. Το Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία» (ΦΕΚ 34/Α/23-03-2015), όπως ισχύει. 

25. Το  Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη  υποχρεώσεων από  τους  Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016), 
όπως ισχύει. 

26. Την υπ΄αριθμ. 4367/08-02-2001 Υπουργική Απόφαση «Περικοπή ποσοστού από τους 
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων» (ΦΕΚ 
174/Β/2001), όπως ισχύει.  

27. Την υπ' αριθ. 1191/14-03-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός του χρόνου, 
τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% 
υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών 
λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)» 
(ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017), όπως ισχύει. 

28. Την υπ΄αριθμ. 211076/ΓΔ4/13-12-2018 Υπουργική Απόφαση «Ενιαίος Κανονισμός 
Λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ) και 
ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους (ΦΕΚ 5614/Β/2018), όπως 
ισχύει.  

29. Την υπ΄αριθμ. 107675/27-12-2021 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός  κατώτατου μισθού και 
κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας» 
(ΦΕΚ 6263/Β/22-12-2021).   

30. Την με αρ. πρωτ. 76928/09-07-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»  των Υπουργείων    Ανάπτυξης & Επενδύσεων και 
Επικρατείας»(ΦΕΚ 3075/Β/13-07-2021).  

31. Την αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18-06-2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο 
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

32. Την αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02-06-2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».  
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33. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που 
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119. 

34. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις και λοιπές διατάξεις 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, 
καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 
παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.  

35. Την υπ΄αριθμ. 499022/02-09-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ 688/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./03-09-2019), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε με 
την υπ΄αριθμ. 555804/20-9-2019 (ΦΕΚ 3571/τ.Β΄/25-9-2019) και ισχύει. 

36. Την με αρ. πρωτ. 457959/1-7-2020 (Β' 2763) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
«Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς 
Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει. 

37. Την υπ΄αριθμ. 624277/31-08-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Παράταση θητείας 
Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 699/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./01-09-2020). 

38. Την υπ΄αριθμ. 1002357/28-12-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 
1077/τ.ΥΟΔΔ/29-12-2020), περί παράτασης μέχρι 30-6-2021 της θητείας των 
Αντιπεριφερειαρχών που ορίστηκαν βάσει των υπ΄αριθμ. 498816/2-9-2019, 499022/2-9-2019 
και 696452/5-11-2019 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Αττικής και των οποίων η θητεία είχε 
παραταθεί με την υπ΄αριθμ. 624277/31-8-2020 απόφαση. 

39. Την υπ΄αριθμ. 526516/26-6-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 
494/τ.ΥΟΔΔ/28-6-2021), περί παράτασης μέχρι 30-7-2021 της θητείας των 
Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής. 

40. Την υπ΄αριθμ. 625207/23-7-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 3353/τ.Β΄/26-
07-2021), περί παράτασης μέχρι 31-8-2022 της θητείας των Αντιπεριφερειαρχών 
Περιφέρειας Αττικής. 

41. Την υπ΄αριθμ. 179/2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί έγκρισης 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 (ΑΔΑ: 660Ι7Λ7-Ξ7Χ), η 
οποία επικυρώθηκε με την α.π. 169047/30-12-2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής. 

42. Την υπ΄αριθμ. 178/2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί  έγκρισης  
προγράμματος  προμηθειών - παροχής υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού 
έτους  2022 (ΑΔΑ: ΩΖ8Μ7Λ7-Σ1Χ).  

43. Την υπ’ αριθμ. 2/2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί  εκλογής 
τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Πρειφέρειας Αττικής. 

44. Την υπ΄αριθμ. 169/2021 (ΑΔΑ: ΩΔΨΧ7Λ7-5Θ8) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, περί συγκρότησης τριών (3) επιτροπών της Π.Ε.Α.Α. για χρονικό 
διάστημα ενός (1) έτους, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’αριθμ. 305/2021 (ΑΔΑ:6Ν0Θ7Λ7-
Υ33), 1022/2021 (ΑΔΑ:6ΛΖΨ7Λ7-25Ζ) και 1426/2021 (ΑΔΑ: ΨΨΤΖ7Λ7-9ΣΔ) όμοιες και 
ισχύει.  

45. Το υπ΄αριθμ. 64528/3-4-2018 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη 
και Συλλογικών Οργάνων, περί εκτέλεσης δαπανών Περιφερειακών Ενοτήτων-Μέθοδος 
υπολογισμού της αξίας συμβάσεων, με τις συνημμένες σε αυτό πράξεις του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου.  

46. Το υπ’ αριθμ. 732490/7-9-2021 έγγραφό μας προς τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, το 1o 
Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) 
Ανατολικής Αττικής και 2ο Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και 
Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) Ανατολικής Αττικής, με το οποίο ζητήσαμε να μας γνωρίσουν εάν 
εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη των εν θέματι υπηρεσιών.   

47. Το υπ΄αριθμ. 1095/9-9-2021 έγγραφο του 1oυ Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, 
Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) Ανατολικής Αττικής, με το οποίο μας γνώρισε 
την ανάγκη για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο κτίριο στέγασής του.  
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48. Το υπ΄αριθμ. 324/14-9-2021 έγγραφο του 2oυ Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, 
Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) Ανατολικής Αττικής, με το οποίο μας γνώρισε 
την ανάγκη για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο κτίριο στέγασής του, παρόλο που 
καλύπτεται με την καλή θέληση του Δήμου Αχαρνών και του 5ου Λυκείου Αχαρνών.  

49. Το υπ΄αριθμ. 788562/23-9-2021 έγγραφό μας προς το Δήμο Αχαρνών, 5ο ΓΕΛ Αχαρνών και 
6ο Γυμνάσιο Αχαρνών με το οποίο ζητούσαμε να μας γνωρίσουν εάν υπάρχουν σχολικές 
καθαρίστριες για το 5ο ΓΕΛ Αχαρνών και για το 6ο Γυμνάσιο Αχαρνών και πιο συγκεκριμένα 
εάν παρέχουν υπηρεσίες και στους χώρους που φιλοξενείται το 2ο Κέντρο Διεπιστημονικής 
Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) Ανατολικής Αττικής (πρώην 
Κ.Ε.Σ.Υ.). 

50. Το από 24-9-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα του 5ου ΓΕΛ Αχαρνών, στο οποίο αναφέρεται ότι 
απασχολούνται δύο (2) καθαρίστριες στο κτίριο του σχολείου όπου στεγάζεται και το 2ο 
ΚΕΔΑΣΥ Ανατολικής Αττικής, η μία σε 6ωρη καθημερινή και η άλλη σε 3ωρη απασχόληση. 

51. Το υπ΄αριθμ. 39269/30-9-2021 έγγραφο του Δήμου Αχαρνών, στο οποίο αναφέρεται ότι 
χρήζει άμεσης ανάγκης η τοποθέτηση  μιας (1) καθαρίστριας πλήρους απασχόλησης (6,40 
ωρών) σε πρωινή βάρδια και δύο (2) 3ωρης απασχόλησης σε μεσημεριανή-απογευματινή 
βάρδια από την Περιφέρεια Αττικής. 

52. Το υπ΄αριθμ. 823531/4-10-2021 έγγραφό μας προς το 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ανατ. Αττικής, με το 
οποίο τους ενημερώσαμε ότι δεν είναι δυνατή η ανάθεση εργασιών καθαριότητας από την 
Περιφέρεια Αττικής για χώρους που στεγάζονται σχολικές μονάδες, δεδομένου ότι αυτό είναι 
αρμοδιότητα του εκάστοτε Δήμου και στην συγκεκριμένη περίπτωση του Δήμου Αχαρνών. 
Ως εκ τούτου, εάν θεωρούν ότι η υπάρχουσα καθαριότητα στους χώρους στέγασής τους δεν 
επαρκεί, μπορούν, σε συνεργασία με το Διευθυντή του 5ου ΓΕΛ Αχαρνών, να απευθυνθούν  
στο Δήμο Αχαρνών, για την επίλυση του εν λόγω θέματος. 

53. Το υπ΄αριθμ. 17690/23-9-2021 έγγραφο της  Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής, με 
το οποίο μας γνώρισε την ανάγκη για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο κτίριο όπου 
στεγάζεται η εν λόγω υπηρεσία. 

54. Το υπ΄αριθμ. Φ.3/24192/24-9-2021 έγγραφο της Δ/νσης Π/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής, με το 
οποίο μας γνωστοποιήθηκε η ανάγκη καθαριότητας του κτιρίου στέγασης της εν λόγω 
υπηρεσίας. 

55. Το γεγονός ότι η υπ΄αριθμ. 123/2020 Σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας (ΑΔΑΜ: 
21SYMV007997062) για τις υπηρεσίες της Π.Ε.Α.Α. (Κτίριο Λίρα), της Δ/νσης Μεταφορών 
και Επικοινωνιών Π.Ε.Α.Α, των Αγροτικών Κτηνιατρείων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής Π.Ε.Α.Α, της Δ/νσης Π/θμιας Εκπ/σης και Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης 
Ανατολικής, καθώς και του 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. Ανατ. Αττικής ολοκληρώθηκε στις 31-12-2021. 

56. Το γεγονός ότι είναι σε εξέλιξη, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί, ηλεκτρονικός ανοικτός 
διαγωνισμός κάτω των ορίων για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών,  για την παροχή 
υπηρεσιών καθαριότητας για τις υπηρεσίες της Π.Ε.Α.Α. (Κτίριο Λίρα), της Δ/νσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε.Α.Α, των Αγροτικών Κτηνιατρείων της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε.Α.Α, της Δ/νσης Π/θμιας Εκπ/σης και Δ/νσης Δ/θμιας 
Εκπ/σης Ανατολικής, καθώς και του 1ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ανατ. Αττικής. 

57. Την επιτακτική ανάγκη καθαριότητας των εν λόγω κτηρίων όπου στεγάζονται οι  για την 
διαφύλαξη της υγείας τόσο των υπαλλήλων όσο και των προσερχόμενων επισκεπτών. 
εισηγείται 

Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 29.167,00€ πλέον Φ.Π.Α. (36.167,08€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια που 
στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (κτίριο Λίρα), της Δ/νσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α., στα κτίρια των Αγροτικών Κτηνιατρείων της Δ/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε.Α.Α., καθώς και στα κτίρια που στεγάζονται οι 
Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ανατολικής Αττικής και το 1o Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και 
Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) Ανατολικής Αττικής, για χρονικό διάστημα πέντε (05) μηνών από την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης [CPV: 90911200-8 (Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων)], που θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής - Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, για 
το οικονομικό έτος 2022, Ε.Φ. 05072, ΚΑΕ 0875 «Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας», σύμφωνα 
με τα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν.-   
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
 

Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 29.167,00€ πλέον Φ.Π.Α. (36.167,08€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια που 
στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (κτίριο Λίρα), της Δ/νσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α., στα κτίρια των Αγροτικών Κτηνιατρείων της Δ/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε.Α.Α., καθώς και στα κτίρια που στεγάζονται οι 
Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ανατολικής Αττικής και το 1o Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και 
Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) Ανατολικής Αττικής, για χρονικό διάστημα πέντε (05) μηνών από την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης [CPV: 90911200-8 (Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων)], που θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής - Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, για 
το οικονομικό έτος 2022, Ε.Φ. 05072, ΚΑΕ 0875 «Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας», σύμφωνα 
με τα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν.-   
 

 Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Μπαλάφας Γεώργιος και Αγγέλης 
Σπυρίδων καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Θα έπρεπε ο 
διαγωνισμός να έχει προχωρήσει νωρίτερα και να μην χρειάζεται να γίνει απευθείας 
ανάθεση» 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος απέχει 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» 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος απέχει από την 
ψηφοφορία. 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Νικόλαος Πέππας  
 

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Αγγέλης Σπυρίδων 
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