
 

 1 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

   
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 39η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  1756/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 9-8-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 
763308/4-8-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 4-8-
2022. 
 

Θέμα 12ο  
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 80.000,00€ συμπ. ΦΠΑ, για την παροχή υπηρεσιών 
καθαριότητας των χώρων που στεγάζονται υπηρεσίες της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, η Δ/νση Α/θμιας 
Εκπαίδευσης, η Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης και το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Δυτικής Αττικής, χρονικής διάρκειας 
δύο (2) ετών. 
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Κουρή Μαρία 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Μελάς Σταύρος 

• Βαλαβάνη Στυλιανή 
Απόντες από την συνεδρίαση:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 

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 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Μηλιαρά, η οποία ενημερώνει 
τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 

Έχοντας υπόψη:  
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1. Τον ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
– Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

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

3. Tον ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

4. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,   

5. Το άρθρο 99 του ν. 4583/2018 (Α΄ 212) «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», 

6. Τον ν. 4623/2019 (Α΄ 134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή 
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»,  

7. Τον ν. 4625/2019 (Α΄ 139) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες 
επείγουσες διατάξεις»,   

8. Το π.δ. 145/2010 (Α΄ 238) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

9. Το π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

10. Την υπ’. αρ. 76928/09-07-2021 Β΄ 3075) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ρύθμιση 
Ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.), 

11.   Την αριθμ. πρωτ. οικ. 4241/127/30-01-2019 (Β΄ 173) Απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου 
ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας», 

12. Την υπ’ αρ. 2/2022 (63957Λ7-ΓΜ8) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την εκλογή 
τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, 

13. Τις υπ’ αρ. 864073/19.10.2021 (Β΄4832), 23612/12.01.2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 9) και 450172/01.06.2022 (Β΄ 
2697) Αποφάσεις του Περιφερειάρχη Αττικής σχετικά με ορισμό Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής / Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων / Παράταση θητείας 
Αντιπεριφερειαρχών, 

14. Την υπ’. αρ. 178/2021 (ΩΖ8Μ7Λ7-Σ1Χ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα: 
«Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών-Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 
2022», 

15. Την υπ’. αρ. 179/2021 (660Ι7Λ7-Ξ7Χ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα: 
«Έγκριση προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 και Ολοκληρωμένου 
Πλαισίου Δράσης 2022» (169047/30-12-2021 απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί 
επικύρωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

16. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 650914/07-07-2022 έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. 
Δυτικής Αττικής αναφορικά με την ανάγκη αύξησης των ημερών καθαριότητας στο κτήριο που 
στεγάζονται οι υπηρεσίες της, 

17. Το γεγονός ότι η παροχή των υπηρεσιών καθαριότητας αφορά του χώρους των κτιρίων που 
χρησιμοποιούνται από τις κάτωθι υπηρεσίες: 

• Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Τμήμα Αλιείας, Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού 
και Αναδασμού Π.Ε. Δυτικής Αττικής και Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής (Ελ. 
Βενιζέλου 82, Ελευσίνα συνολικής επιφάνειας 1.313,85 τ.μ.), 

• Δ/νση Τεχνικών Έργων, Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και Δ/νση 
Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Δυτικής Αττικής (Εθνικής Αντιστάσεως 
και Τσόκα, Ελευσίνα συνολικής επιφάνειας 1.260,47 τ.μ.), 

• Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικής Αττικής (Βας. Λάσκου 55 & Διογένους, 
Ελευσίνα συνολικής επιφάνειας 1.021,70 τ.μ.), 

• Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Δυτικής Αττικής (Ίωνος Δραγούμη 24, 
Ελευσίνα συνολικής επιφάνειας 854,70 τ.μ.), 

• Αγροτικό Κτηνιατρείο Μεγάρων (Θέση Κουρκούρι, Μέγαρα συνολικής επιφάνειας 185 τ.μ.), 

18. Το γεγονός ότι η υπάρχουσα σύμβαση (92/2020 - 20SYMV007642516) που υποστηρίζει την 
παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων που στεγάζονται υπηρεσίες της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, 
η Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης, η Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης και το ΚΕ.Δ.ΑΣ.Υ. Δυτικής Αττικής, 
λήγει το προσεχές χρονικό διάστημα (12/11/2022), και καθώς κρίνεται απαραίτητη η συνέχιση των 
ανωτέρω υπηρεσιών, δεδομένου ότι το υπάρχον προσωπικό καθαριότητας δεν επαρκεί για την 
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κάλυψη των αναγκών καθαριότητας, οι οποίες είναι αυξημένες εξαιτίας των διαμορφωθεισών 
συνθηκών στο πλαίσιο της πανδημίας της νόσου Covid-19. Προκειμένου να πληρούνται ενδελεχώς 
οι συνθήκες υγιεινής των χώρων που στεγάζονται οι υπηρεσίες τόσο για λόγους δημόσιας υγείας 
όσο και για την απρόσκοπτη λειτουργία τους, η εν λόγω δαπάνη είναι πλήρως λειτουργική και 
αναγκαία για την Περιφέρεια Αττικής.  

  
Σύμφωνα με τα ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει την 
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων που 
στεγάζονται υπηρεσίες της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, οι Δ/νσεις Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης και το 
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Δυτικής Αττικής, διετούς διάρκειας συνολικού προϋπολογισμού 80.000,00€ συμπ. 
Φ.Π.Α. (πολυτετής υποχρέωσης), εκ των οποίων το ποσό των 7.000,00€ θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του έτους 2022, το ποσό των 40.000,00€ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 
2023 και το ποσό των 33.000,00€ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2024 σύμφωνα με τα 
όσα ανωτέρω εκτέθηκαν. 

 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0875 με ποσό 7.000,00€ προϋπολογισμού 2022, ποσό 40.000,00€ 
προϋπολογισμού 2023 και ποσό 33.000,00€ προϋπολογισμού 2024, του Ειδικού Φορέα  06072. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 

 
την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων 
που στεγάζονται υπηρεσίες της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, οι Δ/νσεις Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης 
και το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Δυτικής Αττικής, διετούς διάρκειας συνολικού προϋπολογισμού 80.000,00€ 
συμπ. Φ.Π.Α. (πολυτετής υποχρέωσης), εκ των οποίων το ποσό των 7.000,00€ θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του έτους 2022, το ποσό των 40.000,00€ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 
2023 και το ποσό των 33.000,00€ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2024 σύμφωνα με τα 
όσα ανωτέρω εκτέθηκαν. 

 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0875 με ποσό 7.000,00€ προϋπολογισμού 2022, ποσό 40.000,00€ 
προϋπολογισμού 2023 και ποσό 33.000,00€ προϋπολογισμού 2024, του Ειδικού Φορέα  06072. 

            Η σχετική διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί για φορείς ΚΟΙΣΠΕ. 
 

➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη Αικατερίνη 
απέχουν από την ψηφοφορία. 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος απέχει από την 
ψηφοφορία. 

➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βαλαβάνη Στυλιανή καταψηφίζει την 
ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Διαφωνούμε με τον τρόπο που γίνεται η 
καθαριότητα, δηλαδή μέσω εργολάβων, Κοιν.Σ.Επ ή Κοι.Σ.Π.Ε.. 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 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
Βαλαβάνη Στυλιανή 
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