
1 

   
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 52η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2188/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 4-10-2022, 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: 941795/29-9-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της στις 29-9-2022. 
 

Θέμα 27ο  
Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή ή μη του μηνιαίου τιμήματος της υπ’ αρ. 115/2020 
Σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στα κτήρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε 
Βορείου Τομέα Αθηνών, οι Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/δευσης και το 1ο & 2ο ΚΕ.Δ.Α.ΣΥ. 
Β΄ Αθήνας. 
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Μελάς Σταύρος 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

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

• Κουρή Μαρία 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 
 

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 
Δέσποινα Βασάκη. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. 
Μαρολαχάκη, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. 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). 

3. 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). 

4. 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». 

5. Τον Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α’226/27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012/2015». 

6. 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». 

7. Τον Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74) «Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 
318/1992(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις», όπως ισχύει. 

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

9. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016   (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/ 8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις  Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ &2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. 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». 

11. Το Ν. 4623/2019, άρθρο 3, παρ. 2 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών» (ΦΕΚ 
134/τ. Α’/2019). 

12. Τον Ν.4782/2021(ΦΕΚ Α΄ 36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους 
τομείς άμυνας & της ασφάλειας & άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές & την υγεία». 

13. 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). 

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

15.  Την υπ΄αρ. 178/2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, περί 
έγκρισης του Προγράμματος Προμηθειών-Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής 
οικονομικού έτους 2022 (ΑΔΑ:ΩΖ8Μ7Λ7-Σ1Χ). 

16. 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. 

17. Την υπ΄ αριθμ. 17/2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί έγκρισης της 
1ης  
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τροποποίησης (αναμόρφωσης) του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού 
έτους 2022 (ΑΔΑ:6ΝΞΤ7Λ7-Κ56), η οποία επικυρώθηκε με την α.π. 28194/03-03-2022 
Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

18. Την υπ΄αριθμ. 55/2022 Απόφαση (σε ορθή επανάληψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής, περί έγκρισης της 2ης τροποποίησης (αναμόρφωσης) του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 (ΑΔΑ:6Ι7Α7Λ7-ΗΣ7), η οποία επικυρώθηκε με την 
α.π. 66888/23-05-2022 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

19. Την υπ΄αριθμ. 100/2022 Απόφαση  του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί έγκρισης της 
3ης τροποποίησης (αναμόρφωσης) του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού 
έτους 2022 (ΑΔΑ:ΨΥΚΕ7Λ7-1ΚΛ), η οποία επικυρώθηκε με την α.π. 94234/12-08-2022 
Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» 

20.  Την υπ’ αρ.2/2022 απόφαση-πρακτικό του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής 
περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
(ΑΔΑ:63957Λ7-ΓΜ8).   

21. Την υπ’ αριθ. 5164/14-01-2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί ελέγχου 
νομιμότητας του πρακτικού εκλογής Τακτικών και Αναπληρωματικών µελών της Οικονομικής 
Επιτροπής της 1ης, 09-01-2022 Ειδικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
για την περίοδο από 09-01-2022 έως 31-12-2023.  

22. Την υπ’ αριθ. 23612/11-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού Προέδρου 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 9/Υ.Ο.Δ.Δ./12-01-2022). 

23.  Την υπ’ αριθ. 32099/13-01-2022 (ΑΔΑ:9ΒΛ57Λ7-ΥΝ8) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
περί ορισμού δύο (2) Αντιπεριφερειαρχών ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής. 

24.  Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4412/2016 «Συμβάσεις ανατιθέμενες 
κατ΄αποκλειστικότητα», σύμφωνα με τις οποίες οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
παραχωρούν κατ΄αποκλειστικότητα το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων, μεταξύ άλλων και σε Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης 
(Κοι.Σ.Π.Ε) και σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.). 

25. Την υπ’ αρ. 1861/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 65ΒΠ7Λ7-ΧΧΗ) με θέμα: 
«Έγκριση πολυετούς Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης, για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας 
για δύο (2) έτη, στους χώρους όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Π.Ε. Βορείου Τομέα 
Αθηνών, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας, το 1Ο ΚΕΣΥ Β΄Αθήνας και το 2ο ΚΕΣΥ Β΄ Αθήνας». 

26. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 756755/07-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΞΩΗ7Λ7-649) και 1523/03-01-2022 (ΑΔΑ: 
ΨΒΤΛ7Λ7-ΥΥΝ) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης . 

27. Την υπ’ αρ.  2/2020 Διακήρυξη (α/α στο ΕΣΗΔΗΣ: 101101 & ΑΔΑΜ:20PROC007491614). 
28. Την υπ’ αρ. 115/2020 (ΑΔΑΜ: 21SYMV007993470) σύμβαση. 
29. Την υπ’ αρ. 38866/21-4-2022 (ΦΕΚ Τ.Β΄ 2030/21-04-2022) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων περί καθορισμού κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου 
για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, με ισχύ από 1/05/2022. 

30. Το υπ’ αρ. 1050/19-02-2019 (ΑΔΑ: ΩΖ0ΑΟΞΤΒ-ΣΡ0) σε ορθή επανάληψη, έγγραφο της 
ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Διευκρινίσεις ως προς τις συνέπειες της αναπροσαρμογής του κατώτατου 
μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου σε εν εξελίξει διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης 
δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας ή και φύλαξης» και το  υπ’ αρ. 
3275/14-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΖΖ8ΟΞΤΒ-Π1Χ) έγγραφο της ίδιας Αρχής με θέμα: «Παροχή 
διευκρινίσεων ως προς την αύξηση του κατώτατου μισθού και  ημερομισθίου σε συνέχεια της 
αρ. πρωτ. 38866/21.04.2022 Υπουργικής Απόφασης». 

31. Την υπ’ αρ. 106/2019 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (24/04/2019), 
σύμφωνα με την οποία η αύξηση με την αρ. 4241/127/30-1-2019 Απόφαση του Υπουργού 
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του κατώτατου νομοθετημένου 
ημερομισθίου των υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών της χώρας, συνιστά απρόβλεπτη περίσταση, 
η οποία δικαιολογεί την τροποποίηση κατά το άρθρο 132 παρ. 1, περ. γ του Ν. 4412/2016, 
συναφθείσας, πριν την αύξηση αυτών, σύμβασης, συνιστάμενη στην αντίστοιχη αύξηση της 
συμβατικής αμοιβής του αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση, η τροποποίηση αυτή, μπορεί να γίνει 
με έρεισμα και τις διατάξεις των άρθρων 200 και 288 του Αστικού Κώδικα, με την 
αναπροσαρμογή του συμβατικού ανταλλάγματος, στο προσήκον μέτρο. 
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32. Το υπ’ αρ. πρωτ. 243/05-09-2022 αίτημα και την ορθή επανάληψη αυτού της «Κοι.Σ.Π.Ε. 5ου 
ΤΟ.Ψ.Υ. Αττικής ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ», που ως ανάδοχος αιτείται την αναπροσαρμογή του 
οικονομικού αντικειμένου της υπ’ αρ. 115/2020 συναφθείσας σύμβασης, μετά τις αυξήσεις του 
κατώτατου μισθού και ημερομισθίου. 

33. Τον έλεγχο της Υπηρεσίας στο υποβληθέν αίτημα αναπροσαρμογής του συμβατικού τμήματος, 
λόγω της αύξησης του κατώτατου ημερομισθίου, όπως αποτυπώνεται στον κάτωθι πίνακα:  
 

         

Α/Α ΚΤΗΡΙΑ ΥΠΑΡΧΟΝ 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΑΥΞΗΣΗ 
ΑΠΟ 
1/05/2022 
ΕΩΣ  
6/01/2023 
(ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΕΒΤΑ (Λ. 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 18 & 
ΓΚΥΖΗ) 

   686,34€    734,43€     394,32€ 8 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ 6 
ΗΜΕΡΕΣ 

2 Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΕΒΤΑ & 
Δ/ΝΣΗ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
Β΄ΑΘΗΝΑΣ (Λ. 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 20 & 
ΓΚΥΖΗ) 

1.544,25€ 1.652,42€     887,02€ 8 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ 6 
ΗΜΕΡΕΣ 

3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜ ΙΑΣ 
Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Λ. 
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 324 
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) 

1.029,50€ 1.101,61€     591,28€ 8 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ 6 
ΗΜΕΡΕΣ 

4 1ο ΚΕ.Δ.Α.ΣΥ Β΄ 
ΑΘΗΝΑΣ (Λ. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 269 
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑΣ) 

1.029,50€ 1.101,61€     466,26€ 6  ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ 
14 ΗΜΕΡΕΣ 

5 2ο  ΚΕ.Δ.Α.ΣΥ. (Υπό 
μεταστέγαση) 

1.029,50€ 1.101,61€     216,33€ 3 ΜΗΝΕΣ 

 ΣΥΝΟΛΟ   2.555,21€  

 ΦΠΑ (24%)       613,25€  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    3.168,46€  

  
             Σημειώνεται ότι η αύξηση του εργατικού κόστους ανέρχεται σε ποσοστό 9,58% και ότι ο  
ανάδοχος δεν ζητά την αύξηση των ποσών της οικονομικής του προσφοράς που αφορούν το 
κόστος αναλωσίμων και το εργολαβικό κέρδος. 
 
34. Την παρ. 5 του άρθρου 2 της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με την οποία: «Η Σύμβαση 

τροποποιείται, παρατείνεται ή λύεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου». 

35. Τις διατάξεις της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, όπου αναφέρεται ότι : 
«Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:…γ) όταν πληρούνται 
σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω 
περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η 
τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε αύξηση της 
τιμής δεν  υπερβαίνει το 50%  της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο». 
Επιπροσθέτως, το ποσό της τροποποίησης είναι μικρότερο του 10% του συμβατικού 
τιμήματος. 

36. Το γεγονός ότι οι  ήδη εγκεκριμένες πιστώσεις είναι δυνατόν να καλύψουν το ζητούμενο 
επιπλέον ποσό των 3.168,46€, δεδομένου ότι  για το κτήριο (5), για το 2ο ΚΕΔΑΣΥ, δεν 
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εκκίνησε η σύμβαση καθώς δεν πραγματοποιήθηκε η μετεγκατάσταση στο νέο κτήριο, αφού, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 739/2022 απόφαση δεν ολοκληρώθηκαν οι σχετικές διαγωνιστικές 
διαδικασίες και ως εκ τούτου  υπάρχουν αδιάθετα ποσά. 

37. Την από 28/09/2022 πρόσκλησή μας στην τριμελή γνωμοδοτική επιτροπή. 
38. Το υπ’ αρ. 18/2022 Πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης  

Διαγωνιστικών Διαδικασιών Προμηθειών  και Παροχής Υπηρεσιών,  της Περιφερειακής 
Ενότητας  Βορείου Τομέα Αθηνών, το οποίο αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος της παρούσας 
εισήγησης και έχει ως εξής: 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ αυξ. αριθ.  18 /2022 

 
 Στο Μαρούσι σήμερα, ημέρα Πέμπτη, 29/09/2022 και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε 
συνεδρίαση η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 
αριθ. 143/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΨΑΨ97Λ7-
Θ1Π), προκειμένου να εξετάσει το αίτημα της «Κοι.Σ.Π.Ε. 5ου ΤΟ.Ψ.Υ. Αττικής ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ», για 
αναπροσαρμογή του οικονομικού αντικειμένου   της υπ' αρ. 115/2020 σύμβασης, αναφορικά με την 
παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε.Β.Τ.Α., 
των Δ/νσεων Εκπ/σεων και των 1ου & 2ου ΚΕΔΑΣΥ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ,  μετά τις αυξήσεις του κατώτατου 
ημερομίσθιου και μισθού έτους 2022.  
 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/Α/ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

  1. Πρόεδρος  Δημήτριος Μασσαράς 

  2. Τακτικό Μέλος Νικόλαος Τελαλίδης 

  3. Τακτικό  Μέλος Στέφανος Αγγελικούσης 

 
Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  

 Την υπ’ αρ.  2/2020 Διακήρυξη (α/α στο ΕΣΗΔΗΣ: 101101 & ΑΔΑΜ:20PROC007491614)  
της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών  

  Το υπ’ αρ. 115/2020 (ΑΔΑΜ: 21SYMV007993470) σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών 
καθαριότητας στους χώρους όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε.Β.Τ.Α., των Δ/νσεων 
Εκπ/σεων και των 1ου & 2ου ΚΕΔΑΣΥ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ.  

 Το από 28/09/2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της Διεύθυνσης Οικονομικών της 
Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών, προς την Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων των Ανοικτών/Διεθνών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, 
της Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, με το οποίο και καλεί την 
επιτροπή σε συνεδρίαση. 

 Το υπ’ αρ. πρωτ. 243/05-09-2022 αίτημα και την ορθή επανάληψη αυτού της «Κοι.Σ.Π.Ε. 
5ου ΤΟ.Ψ.Υ. Αττικής ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ», που ως ανάδοχος αιτείται την αναπροσαρμογή του 
οικονομικού αντικειμένου της υπ’ αρ. 115/2020 συναφθείσας σύμβασης, μετά τις αυξήσεις 
του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου. 

 Την υπ’ αρ. 38866/21-4-2022 (ΦΕΚ Τ.Β΄ 2030/21-04-2022) Απόφαση του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί καθορισμού κατώτατου μισθού και κατώτατου 
ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, με ισχύ από 
1/05/2022. 

 Το υπ’ αρ. 1050/19-02-2019 (ΑΔΑ: ΩΖ0ΑΟΞΤΒ-ΣΡ0) σε ορθή επανάληψη, έγγραφο της 
ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Διευκρινίσεις ως προς τις συνέπειες της αναπροσαρμογής του 
κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου σε εν εξελίξει διαδικασίες ανάθεσης και 
εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας ή και φύλαξης» και το  
υπ’ αρ. 3275/14-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΖΖ8ΟΞΤΒ-Π1Χ) έγγραφο της ίδιας Αρχής με θέμα: 
«Παροχή διευκρινίσεων ως προς την αύξηση του κατώτατου μισθού και  ημερομισθίου σε 
συνέχεια της αρ. πρωτ. 38866/21.04.2022 Υπουργικής Απόφασης». 
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 Την υπ’ αρ. 106/2019 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (24/04/2019), 
σύμφωνα με την οποία η αύξηση με την αρ. 4241/127/30-1-2019 Απόφαση του Υπουργού 
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του κατώτατου 
νομοθετημένου ημερομισθίου των υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών της χώρας, συνιστά 
απρόβλεπτη περίσταση, η οποία δικαιολογεί την τροποποίηση κατά το άρθρο 132 παρ. 1, 
περ. γ του Ν. 4412/2016, συναφθείσας, πριν την αύξηση αυτών, σύμβασης, συνιστάμενη 
στην αντίστοιχη αύξηση της συμβατικής αμοιβής του αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση, η 
τροποποίηση αυτή, μπορεί να γίνει με έρεισμα και τις διατάξεις των άρθρων 200 και 288 του 
Αστικού Κώδικα, με την αναπροσαρμογή του συμβατικού ανταλλάγματος, στο προσήκον 
μέτρο. 

 Τις διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, όπου αναφέρεται ότι 
: «Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:…γ) όταν 
πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε 
λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα 
αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε 
αύξηση της τιμής δεν  υπερβαίνει το 50%  της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της 
συμφωνίας-πλαίσιο». Επιπροσθέτως, το ποσό της τροποποίησης είναι μικρότερο του 10% 
του συμβατικού τιμήματος 
Ύστερα από τα ανωτέρω, η επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρ. 1, περ. γ του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, όπως γίνει δεκτή η τροποποίηση της υπ’  αρ. 
115/2020 σύμβασης, με την αναπροσαρμογή του μηνιαίου τιμήματος βάσει της αναθεωρημένης 
προσφοράς του αναδόχου, λόγω της θεσμοθετημένης αύξησης του κατώτατου μισθού και 
ημερομισθίου, με αναδρομική ισχύ από 1/05/2022.  

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε τις εργασίες της, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το 
οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τέσσερα (4) αντίγραφα, εκ των οποίων το ένα φυλάσσεται 
στο αρχείο της γραμματείας της Επιτροπής 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία μας εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή,   
 
Α) Την έγκριση ή μη του υπ’ αρ. 18/2022   Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
αξιολόγησης  Διαγωνιστικών Διαδικασιών Προμηθειών  και Παροχής Υπηρεσιών  της Π.Ε. Βορείου 
Τομέα Αθηνών για την τροποποίηση της υπ’ αρ. 115/2020 σύμβασης παροχής υπηρεσιών 
καθαριότητας στα κτήρια όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, οι 
Δ/νσεις Εκπ/σης και τα 1ο & 2 ΚΕΔΑΣΥ Β΄ Αθήνας, 
Β) Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 115/2020 σύμβασης με την αναπροσαρμογή του μηνιαίου 
τιμήματος, λόγω της θεσμοθετημένης αύξησης του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου, με 
αναδρομική ισχύ από 1/05/2022 και  σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 άρθρο 132, παρ. 1, περ. γ. 
Γ) Την έγκριση της συνολικής δαπάνης ύψους 3.168,46€ και για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, η 
οποία θα καλυφθεί από τις ήδη εγκεκριμένες πιστώσεις (υπ΄αρ. 1523/03-01-2022-ΑΔΑ: ΨΒΤΛ7Λ7-
ΥΝΝ απόφαση ανάληψης με α/α 560), δεδομένου ότι   για το κτήριο (5), για το 2ο ΚΕΔΑΣΥ, δεν 
εκκίνησε η σύμβαση καθώς δεν πραγματοποιήθηκε η μετεγκατάσταση στο νέο κτήριο, αφού, 
σύμφωνα με την     υπ’ αρ. 739/2022 απόφαση, δεν ολοκληρώθηκαν οι σχετικές διαγωνιστικές 
διαδικασίες και ως εκ τούτου  υπάρχουν αδιάθετα ποσά. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
 

 
Α) Την έγκριση του υπ’ αρ. 18/2022   Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
αξιολόγησης  Διαγωνιστικών Διαδικασιών Προμηθειών  και Παροχής Υπηρεσιών  της Π.Ε. Βορείου 
Τομέα Αθηνών για την τροποποίηση της υπ’ αρ. 115/2020 σύμβασης παροχής υπηρεσιών 
καθαριότητας στα κτήρια όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, οι 
Δ/νσεις Εκπ/σης και τα 1ο & 2 ΚΕΔΑΣΥ Β΄ Αθήνας, 
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Β) Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 115/2020 σύμβασης με την αναπροσαρμογή του μηνιαίου 
τιμήματος, λόγω της θεσμοθετημένης αύξησης του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου, με 
αναδρομική ισχύ από 1/05/2022 και  σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 άρθρο 132, παρ. 1, περ. γ. 
Γ) Την έγκριση της συνολικής δαπάνης ύψους 3.168,46€ και για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, η 
οποία θα καλυφθεί από τις ήδη εγκεκριμένες πιστώσεις (υπ΄αρ. 1523/03-01-2022-ΑΔΑ: ΨΒΤΛ7Λ7-
ΥΝΝ απόφαση ανάληψης με α/α 560), δεδομένου ότι   για το κτήριο (5), για το 2ο ΚΕΔΑΣΥ, δεν 
εκκίνησε η σύμβαση καθώς δεν πραγματοποιήθηκε η μετεγκατάσταση στο νέο κτήριο, αφού, 
σύμφωνα με την     υπ’ αρ. 739/2022 απόφαση, δεν ολοκληρώθηκαν οι σχετικές διαγωνιστικές 
διαδικασίες και ως εκ τούτου  υπάρχουν αδιάθετα ποσά. 

 

• 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, 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 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Αγγέλης Σπυρίδων 
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