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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 52η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2213/2022 
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 54ο  
Αντικατάσταση μελών της τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της παροχής 
Υπηρεσίας με τίτλο: «Έκδοση ή ανανέωση πιστοποιητικών πυροπροστασίας κτιρίων των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιά και Νήσων», προϋπολογισμού 15.576,26 € με το Φ.Π.Α.. 
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Μελάς Σταύρος 
Απόντες από την συνεδρίαση:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Κουρή Μαρία 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) 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 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Παγωτέλη, ο 
οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπόψη : 
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1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

2. Την υπ’ αρίθ. 37419/13479//8-5-2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί 
«Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί 
τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής» (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11.05.2018). 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
45/τ.Α΄/09-04-1999). 

4. Τις διατάξεις του 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/τ.Α΄/13-07-2010). 

5. Το άρθρο 26 περί Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης του Ν.4024/2011 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226/τ. 
Α΄/27.10.2011). 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με 
τον Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/τ.Α΄/06-12-2016) και ισχύει. 

7. Τη με αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως 
για τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων 
διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, 
υπηρεσιών ή έργων» (ΦΕΚ 2540/τ.β/7-11-2011). 

8. Τη με αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του Ν.4024/2011). 

9. Τη με αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως 
για τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων 
διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή, προμηθειών, 
υπηρεσιών ή έργων». 

10. Τη με αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-11-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 
4024/2011 «Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης και ορισμός τους με κλήρωση». 
 

11. Το αρ.πρωτ. 699757/22-9-2020 (ΑΔΑ ΩΗ7Ε7Λ7-Θ6Δ) έγγραφο της Δ/νης Αναπτυξιακού 
προγραμματισμού περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης 15.576,26 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α., για την εκτέλεση του υποέργου του θέματος σε βάρος των πιστώσεων του έργου με κωδικό 
ΣΑΕΠ 2013ΕΠ08500060 της ΣΑΕΠ 085 και τίτλο «Έκδοση ή ανανέωση πιστοποιητικών 
πυροπροστασίας κτιρίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιά και Νήσων» με ΑΔΑΜ 
πρωτογενούς αιτήματος 14REQ001830625 και ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος 14REQ002045038. 
 

12. Την με αρ. πρωτ. 967024/15-12-2020 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων με την οποία καλέσαμε οικονομικούς φορείς 
που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της πρόσκλησης να υποβάλλουν  
οικονομική προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο «Έκδοση ή ανανέωση 
πιστοποιητικών πυροπροστασίας κτιρίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιά και Νήσων», 
προϋπολογισμού 15.576,26 € με το Φ.Π.Α.  
 

13. Το με αρ. πρωτ. 969129/15-12-20 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών ΠΕ Νήσων, στο οποίο αιτείται 
εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας σε χώρους της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Νήσων 
επί της οδού Καραολή Δημητρίου 15 στον Πειραιά. 
 

14. Το με αρ. πρωτ. 982038/18-12-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακών 
Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων με το οποίο ακυρώνεται η με αρ. πρωτ. 967024/15-12-2020 
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πρόσκληση καθώς δεν περιλαμβανόταν το σχετικό αντικείμενο που αναφέρεται στο με αρ. πρωτ. 
969129/15-12-20 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών ΠΕ Νήσων. 
 

15. Την με αρ. πρωτ. 42092/19-1-2021 επικαιροποιημένη Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων με την οποία καλέσαμε 
οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της πρόσκλησης να 
υποβάλλουν  οικονομική προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο «Έκδοση 
ή ανανέωση πιστοποιητικών πυροπροστασίας κτιρίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιά και 
Νήσων», προϋπολογισμού 15.576,26 € με το Φ.Π.Α. 
 

16. Την με αρ. πρωτ. 94410/4-2-2021 Απόφαση ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ με ΑΔΑ  
99407Λ7-092 και ΑΔΑΜ 21AWRD008122106 για απευθείας ανάθεση, κατά το άρθρο 118 του 
ν.4412/2016, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής, στην εταιρεία 
«ΠΥΡ-ΠΑΝ Sale Product State ΙΚΕ» που εδρεύει επί της Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου 16 km, στον 
Ασπρόπυργο, Τ.Κ.: 19300, τηλ. 210 5322233 με Α.Φ.Μ.: 800555763 Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, στην τιμή 
της οικονομικής του προσφοράς 3,45 ευρώ/τ.μ. χωρίς Φ.Π.Α. για τα 3.589,00 τ.μ. του φυσικού 
αντικειμένου, ήτοι συνολικά 12.382,05 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.  
 

17. Το από 14/04/2021, μετά την από 9/04/2021 ανακοίνωση, πρακτικό κλήρωσης μελών συλλογικών 
οργάνων για την συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της παροχής 
υπηρεσίας. 
 

18. Την υπ΄αριθμ.943/2021 (20η Συνεδρίαση/27-04-2022) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία συγκροτήθηκε η τριμελής Παρακολούθησης και Παραλαβής της 
παροχής υπηρεσίας. 
 

19. Η από 22/09/2022 αίτηση του Προέδρου της τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Παραλαβής της παροχής υπηρεσίας για εξαίρεση του λόγω υπηρεσιακών αναγκών. 
 

ΕΠΕΙΔΗ 
1.   Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, 

με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221 του Ν. 
4412/2016, 

2.   Σύμφωνα με το άρθρο 221, παρ. 11 του Ν. 4412/2016 «Για την παραλαβή του αντικειμένου 
τμηματικού ή συνολικού σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκροτείται τριμελής Επιτροπή 
παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής ή του 
Φορέα Εκτέλεσης της Σύμβαση», ήτοι με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, δηλαδή της 
Οικονομικής Επιτροπής, 

3.   Η συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024. 
4.   Με την από 22/09/2022 αίτηση του ο Προέδρος της τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και 

Παραλαβής της παροχής υπηρεσίας ζήτησε την εξαίρεση του λόγω υπηρεσιακών αναγκών, κάτι 
που κρίνεται αποδεκτό από την Υπηρεσία μας. 

5.   Με το από 27-09-2022 πρακτικό κλήρωσης μελών συλλογικών οργάνων, κληρώθηκαν τα 
παρακάτω μέλη για την συγκρότηση της τριμελής Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της 
παροχής υπηρεσίας «Έκδοση ή ανανέωση πιστοποιητικών πυροπροστασίας κτιρίων των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιά και Νήσων» : 

   Τακτικό Μέλος 
                  Βενιός Νικόλαος, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. (ως Πρόεδρος) 
                  Αναπληρωματικό Μέλος 
                          Ζιάβρα Αγγελική (ως αναπληρωματική Πρόεδρος) 
                
       ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

     Την αντικατάσταση του προέδρου (τακτικού και αναπληρωματικού) της τριμελούς επιτροπής 
παρακολούθησης και παραλαβής της παροχής Υπηρεσίας με τίτλο :«Έκδοση ή ανανέωση 
πιστοποιητικών πυροπροστασίας κτιρίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιά και 
Νήσων», προϋπολογισμού 15.576,26 € με το Φ.Π.Α., ως εξής : 

          

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art221_3
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art221_3
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                         Τακτικό Μέλος 
                         Βενιός Νικόλαος, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. (ως Πρόεδρος) 
                          Αναπληρωματικό Μέλος 
                          Ζιάβρα Αγγελική (ως αναπληρωματική Πρόεδρος) 

 
Τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής παραμένουν τα ίδια όπως είχαν οριστεί με την υπ΄αριθμ.943/2021 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
        ομόφωνα  αποφασίζει 

 
     Την αντικατάσταση του προέδρου (τακτικού και αναπληρωματικού) της τριμελούς επιτροπής 

παρακολούθησης και παραλαβής της παροχής Υπηρεσίας με τίτλο :«Έκδοση ή ανανέωση 
πιστοποιητικών πυροπροστασίας κτιρίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιά και 
Νήσων», προϋπολογισμού 15.576,26 € με το Φ.Π.Α., ως εξής : 

         Τακτικό Μέλος 
                         Βενιός Νικόλαος, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. (ως Πρόεδρος) 
                          Αναπληρωματικό Μέλος 
                          Ζιάβρα Αγγελική (ως αναπληρωματική Πρόεδρος) 

 
Τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής παραμένουν τα ίδια όπως είχαν οριστεί με την υπ΄αριθμ.943/2021 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 

 
 
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη Αικατερίνη  

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

ψηφοφορία. 
 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
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