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Αθήνα,10-12- 2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 74ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής στην τακτική συνεδρίασή της, στις 04-12-2018
ημέρα Τρίτη, και ώρα 09:30 π.μ., που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Περιφερειακών
Επιτροπών (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος), συζήτησε τα παρακάτω θέματα, που έλαβαν αριθμό
απόφασης από 3551 έως 3653, έτους 2018:
A/A

1

2

3
4
5
6

7
8

9

ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 για την
«ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ, ΑΝΕΥ ΥΛΙΚΩΝ», προϋπολογισμού 20.000,00€
πλέον Φ.Π.Α.
Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, του
έργου: :
«Κατασκευή συλλεκτήριου αγωγού ομβρίων επί της Λεωφόρο Αθηνών,
από την οδό Πατριάρχου Σεργίου Δήμου Περιστερίου μέχρι την οδό
Πύλου
Δήμου
Χαϊδαρίου»
προϋπολογισμού
9.900.000,00
€
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), αναδόχου εταιρείας ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ
Α.Τ.Ε.
Έγκριση του «ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ IΙ»
του διαγωνισμού του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ
Ν.ΥΔΡΑΣ, ΕΡΓΑ Β’ ΦΑΣΗΣ», προϋπολογισμού μελέτης 765.000,00 € με
Φ.Π.Α. και Κ.Α.Ε. 9782.08.005.
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης τουέργου: «ΣΗΜ-09/15:
Εργασίες υποδομών φωτεινής σηματοδότησης Περιφέρειας Αττικής»,
αναδόχου της εταιρείας «ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε.».
Παραχώρηση χρήσης του υπηρεσιακού φορτηγού με αριθ.κυκλοφ. ΚΗΙ
7347, ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Αττικής - Π.Ε Ανατολικής Αττικής, στο
Δήμο Παλλήνης.
Παραχώρηση χρήσης του μηχανήματος έργου με αριθ.κυκλοφ. ΜΕ 353
KY, ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Αττικής - Π.Ε Ανατολικής Αττικής, στο
Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προβλεπόμενη από την
κείμενη νομοθεσία, ετήσια συντήρηση εκατόν είκοσι τριών (123) φορητών
πυροσβεστήρων, που βρίσκονται στα κτίρια αρμοδιότητας της ΠΕ Δυτικού
Τομέα Αθηνών, προϋπολογισμού 900,00 € συμπ. ΦΠΑ.
Διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την
κάλυψη αμοιβών από την Περιφέρεια Αττικής, της μουσικής εκδήλωσης
«Βιεννέζικα Βαλς Χριστουγέννων».
Διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την
κάλυψη καλλιτεχνικών-τεχνικών αμοιβών (και της ηχητικής κάλυψης) από
την Περιφέρεια Αττικής της μουσικής εκδήλωσης-αφιέρωμα στο Μάνο
Χατζιδάκι, με τίτλο «93 χρόνια Μάνος Χατζιδάκις», που θα διεξαχθεί στο
Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Κηφισιάς τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018.

ΑΡ. ΑΠΟΦ.
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Διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την
κάλυψη από την Περιφέρεια Αττικής, της μουσικοχορευτικής
χριστουγεννιάτικης παράστασης για τα παιδιά, σε τρία (3) Δημοτικά
σχολεία της Π.Ε.Β.Τ.Α., με τίτλο «Το μυστικό της αγάπης».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ασφαλή λειτουργία
ψυκτικού θαλάμου, της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής
Μέριμνας της Π.Ε.Β.Τ.Α., συνολικού προϋπολογισμού 800,00 € με ΦΠΑ.
Παράταση του συμβατικού χρόνου των αρ. 19/2018 και 22/2018
συμβάσεων, και τροποποίηση αυτών, που έχουν υπογραφεί στο πλαίσιο
της αρ. 2/2017 Διακήρυξης, για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής
υλικής συνδρομής, για τη Σύμπραξη 37 της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών,
της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του ΤΕΒΑ.
Λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή, σχετικά με την οριστική ή
μη κατακύρωση, του με α/α 113 δρομολογίου μεταφοράς μαθητών, στον
προσωρινό μειοδότη ΚΟΛΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, που αναδείχθηκε κατόπιν
διαδικασίας διαπραγμάτευσης, και για το οποίο δεν υποβλήθηκε
προσφορά στον 4ο Επιμέρους Διαγωνισμό της Π.Ε. Βορείου Τομέα
Αθηνών.
Έγκριση διενέργειας
διαπραγμάτευσης τιμής, χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης, για την ανάθεση δύο (2) νέων δρομολογίων μεταφοράς
μαθητών, που προέκυψαν μετά την προκήρυξη του 4ου Επιμέρους
Διαγωνισμού της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 13.113,94 € για
έργα της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών ενταγμένα στον προϋπολογισμό οικ.
Έτους 2018 της Περιφέρειας Αττικής .
Ανάκληση πίστωσης έργων ενταγμένων στον Προϋπολογισμό (Π/Υ)
Περιφέρειας Αττικής και στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων (Π.Ε.Ε.) οικ.
έτους 2018, σύμφωνα με την 3η Τροποποίηση του Π/Υ και του Π.Ε.Ε. οικ.
Έτους 2018, του φορέα 02.072 Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών.
Α) Έγκριση τροποποίησης πιστώσεων και κατανομών κατά έτος
εγκεκριμένων έργων της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών και Β) έγκριση
ανακλήσεων πιστώσεων έργων για την εφαρμογή των νέων
τροποποιημένων κατανομών αυτών.
Α) Έγκριση τροποποίησης των κατανομών ανά έτος της πολυετούς
υποχρέωσης για την μεταφορά μαθητών (νέα δρομολόγια ,ΕΜΔ, γονικά
επιδόματα, κολυμβητήρια) σχολικού έτους 2018-2019 της Π.Ε. Βορείου
Τομέα Αθηνών και Β) έγκριση ανάκλησης πίστωσης για την εφαρμογή των
νέων τροποποιημένων κατανομών.
Α) Έγκριση τροποποίησης της διάθεσης πίστωσης και των κατανομών ανά
έτος της πολυετούς υποχρέωσης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας
των χώρων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΚΕΔΔΥ Β’ Αθήνας και Β)
έγκριση ανάκλησης πίστωσης για την εφαρμογή της νέας τροποποιημένης
πίστωσης.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 600.000,00 €
για έργο της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών ενταγμένο στον προϋπολογισμό
οικ. Έτους 2018 της Περιφέρειας Αττικής.
Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση πίστωσης για την προμήθεια σπάγκου και
χαρτοταινιών για τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας
Βορείου Τομέα Αθηνών ποσού 70,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Έγκριση τροποποίησης διάθεσης πίστωσης και κατανομής κατ΄ έτος των
εγκεκριμένων έργων της Π.Ε. N.T. σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 278/2018
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής,
αναφορικά με την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Αττικής οικονομικού έτους 2018.
Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης ποσού ευρώ: 6.175,20,
πολυετούς δέσμευσης συνολικού προϋπολογισμού ευρώ: 30.876,00€
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συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (2018: 6.175,20€, 2019: 18.525,60€ και 2020:
6.175,20€) για το ερευνητικό έργο «Ερευνητικό Πρόγραμμα για την
ιχθυοπανίδα του Σχινιά Μαραθώνα – μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης
θνησιμότητας ψαριών» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο Προγραμματικής
Σύμβασης.
Έγκριση δαπάνης 3.701,77 € - (τριών χιλιάδων επατακοσίων ένα ευρώ και
εβδομήντα επτά λεπτών) για την επιστροφή ποσών αχρεωστήτως
εισπραχθέντων από παράβολα και τέλη αδείας για μεταβίβαση οχημάτων
της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση συμπληρωματικής πίστωσης ποσού
786.912,61€ για Έργα της Π.Ε.Α.Α σε εφαρμογή της 3ης Τροποποίησης
του Π.Υ της Περιφέρειας Αττικής.
Έγκριση Ανάκλησης Πολυετούς Δέσμευσης και Ανακατανομή των
πιστώσεων Έργου της Π.Ε.Α.Α με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ
ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ (Γ΄ΦΑΣΗ)» και Κ.Α.Ε 9773.05.018 σε εφαρμογή
της 3ης Τροποποίησης του Π.Υ της Περιφέρειας Αττικής.
Έγκριση ΟΛΙΚΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ για Πολυετείς Αναλήψεις Έργων της
Π.Ε.Α.Α καθώς και έγκριση ΝΕΑΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ σε
εφαρμογή της 3ης Τροποποίησης του Π.Υ της Περιφέρειας Αττικής.
Ανάθεση, κατά το άρθρο 118 του ν. 4412/2016, της εργασίας αποξήλωσης
ή αποσύνδεσης διαφόρων ειδών (κλιματιστικά μηχανήματα, συναγερμός,
UPS) που βρίσκονται στο κτίριο επί των οδών Εθνικής Αντιστάσεως 2 και
Τσαμαδού στον Πειραιά και επανατοποθέτησης τους στο νέο κτίριο επί
των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον Πειραιά που πρόκειται να
μεταστεγαστούν οι υπηρεσίες της ΠΕ Πειραιώς, της ΠΕ Νήσων και οι
κοινές υπηρεσίες των ΠΕ Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής
καθώς και της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών, όπου
απαιτούνται.
Ανάθεση, κατά το άρθρο 118 του ν. 4412/2016, της προμήθειας ειδών
καθαριότητας για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών
της Π.Ε. Νήσων και των κοινών υπηρεσιών των Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων
της Περιφέρειας Αττικής για ένα έτος.
Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων και έγκριση ανακλήσεων
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, σύμφωνα με την Γ’ τροποποίηση του
Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
Πληρωμή πάγιων δαπανών του κτιρίου επί των οδών Αιγάλεω 5 και
Κάστορος στον Πειραιά, που θα στεγαστούν οι υπηρεσίες της Π.Ε Πειραιά
και της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής
Τροποποίηση της αρ. 3403/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
α) Τη διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την έκδοση Ανάληψης
Πολυετούς Υποχρέωσης για το έργο «Βελτίωση βατότητας διάνοιξη και
τσιμεντόστρωση περιφερειακού δρόμου Ποταμού της δημοτικής
Κοινότητας Αντικυθήρων» συν. Προυπ. 285.000,00 ΚΑΕ 9781.08.014.01
και
β) Την διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την έκδοση
ανάληψης για το έργο << Μελέτη Περιφερειακής οδού πόλης Αίγινας>>
ποσού – 60.019,14€ στον ΚΑΕ 9762.08.011.01.
Ανάκληση της Απόφασης 2125/2018 της Οικονομικής Επιτροπής.
Έγκριση : α) διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού
για την παροχή υπηρεσιών παραλαβής, αποθήκευσης σε ιδίους χώρους,
συσκευασίας – μεριδοποίησης και διανομής με ιδία μέσα των προϊόντων
για τους ωφελούμενους απόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (Ε.Β.Υ.Σ.) του
ΤΕΒΑ για τη Σύμπραξη 42 των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων της Περιφέρειας
Αττικής, β) των όρων της με αριθμό 5/2018 διακήρυξης και της περίληψης
για τον εν λόγω διαγωνισμό συνολικού προϋπολογισμού 125.000,00 €
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συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και γ) δημοσίευσης της Περίληψης της
Διακήρυξης.
Έγκριση Πρακτικού 3/2018 της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των ανοικτών διαγωνισμών και των
διαδικασιών διαπραγμάτευσης, που αφορά τον έλεγχο των
επικαιροποιημένων δικαιολογητικών κατακύρωσης της Δ/ξης 1/2018 του
1ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Πειραιά, στο πλαίσιο του Δυναμικού
Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) της Περιφέρειας Αττικής, για την προμήθεια
ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων (μελάνια, τύμπανα κλ.π.)
Έγκριση πρακτικού με αρ. 8/2018 της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής
Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των ανοικτών διαγωνισμών
και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, που αφορά αντικατάσταση
οχημάτων του δρομολογίου 72 του 4ου επιμέρους διαγωνισμού της Π.Ε.
Πειραιά με αρ. Διακ/ξης 2/2018 στο πλαίσιο της εφαρμογής δυναμικού
συστήματος αγορών (ΔΣΑ) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς
μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της
Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2018-2019.
Έγκριση καταβολής δαπάνης συνολικού ύψους πέντε χιλιάδων εξακοσίων
είκοσι εννέα ευρώ (5.629,00 €) σε δικαιούχους, λόγω επιστροφής
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
Επιστροφή εισπραχθέντος προστίμου στην εταιρεία «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ.
Καταβολή του μισθώματος του κτιρίου επί των οδών Αιγάλεω 5 και
Κάστορος στον Πειραιά, για τη στέγαση των υπηρεσιών της Π.Ε Πειραιά
και της Π.Ε. Νήσων.
Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 για τη σύναψη ετήσιας
σύμβασης εκκένωσης λυμάτων του Κεντρικού κτιρίου της Περιφερειακής
Ενότητας Δυτικής Αττικής, επί της οδού (Ηρώων Πολυτεχνείου 78 –
Ελευσίνα), συνολικού προϋπολογισμού 6.500,00€, συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α.
Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια επίπλων
για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε.Δ.Α., συνολικού προϋπολογισμού
7.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια εκατόν
ογδόντα (180) γυριστών ημεροδεικτών γραφείου και δέκα (10) ημερήσιων
ημερολογίων έτους 2019 για τις ανάγκες των Διευθύνσεων της Π.Ε.Δ.Α.,
της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Αττικής, καθώς και του ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
Δυτ. Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 600,00€, συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α.
Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια 850
λίτρων υγρού αζώτου για δύο (2) έτη (2019-2020) για τις ανάγκες της
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής
Ενότητας Δυτικής Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 1.300,00€,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Την ανάθεση κατά το αρ. 118 του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια δύο
μπαταριών για το υπ’ αριθ. κυκλ. ΚΗΗ 3279 υπηρεσιακό φορτηγό της Π.Ε.
Δυτικής Αττικής.
Έγκριση δαπανών λειτουργικών εξόδων και διάθεση πιστώσεων» και Β.
«Έγκριση ανάκλησης δεσμευμένων πιστώσεων πολυετών υποχρεώσεων
και έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων με νέα κατανομή πολυετών
υποχρεώσεων ανά οικονομικό έτος για τις ανάγκες έργων και μελετών»
Γ.« Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την ανάγκη εκτέλεσης
έργων» με βάση την 3η τροποποίηση του Π/Υ 2018 της Περιφερειακής
Ενότητας Δυτικής Αττικής.
Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του ν. 4412/2016 για την προμήθεια
σφραγίδων των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών της Π.Ε.Δ.Α, συνολικού
προϋπολογισμού 500,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
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Έγκριση ή μη του υπ. αρ. 141/27-11-2018 πρακτικού της Πενταμελούς
Γνωμοδοτικής
Επιτροπής
Αξιολόγησης
των
Αποτελεσμάτων
Ανοικτών/Διεθνών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της
ΠΕΔΑ σχετικά με αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινών
μειοδοτών κατόπιν
διενέργειας
διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 2
του Ν. 4286/2014, για την ανάθεση νέων δρομολογίων μεταφοράς
μαθητών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης της Π.Ε. Δυτικής Αττικής της
Περιφέρειας Αττικής, που προέκυψαν μετά την προκήρυξη του 4ου
Επιμέρους Διαγωνισμού στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών
(ΔΣΑ) του αρ. 27 του Π.Δ.60/2007.
Έγκριση ή μη του υπ. αρ. 69/27-11-2018 πρακτικού της Τριμελούς
Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Συνοπτικών
Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της ΠΕΔΑ για
α)ματαίωση ακδήλωσης STREET HANDBALL και β)λύση σύμβασης
μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής-ΠΕΔΑ και της εταιρείας CLOUNT PRINT
DIGITAL & DISPLAY PRODUCTIONS MON. IKE για την ως άνω
εκδήλωση στα πλαίσια του Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
(Διακήρυξη αρ. πρωτ. ΟΙΚ. 82226/27-4-2018-ΟΜΑΔΑ Γ’) αναφορικά με την
ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών και προμήθεια ειδών για τη
διοργάνωση τριών (3) αθλητικών εκδηλώσεων έτους 2018 της ΠΕΔΑ
προϋπολογισμού 28.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Τροποποίηση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών από την με αρ. 5/2016
διακήρυξη του επιμέρους διαγωνισμού της ΠΕΔΑ στα πλαίσια του ΔΣΑ
του άρθρου 27 του ΠΔ 60/2007 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς
μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της Περιφέρειας Αττικής για το
σχολικό έτος 2018-2019.
Έγκριση ή μη του υπ’ αρ. 67/27-11-2018 πρακτικού
Τριμελούς
Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας /Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων
Συνοπτικών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της ΠΕΔΑ,
αναφορικά με τον Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη
αναδόχου που θα αναλάβει τον καθαρισμό του κτηρίου που στεγάζεται η
Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης και το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της Περιφερειακής Ενότητας
Δυτικής Αττικής, για δύο (2) έτη, προϋπολογισμού 20.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Δικαιολογητικά κατακύρωσης).
Έγκριση καταβολής ποσού ύψους εξακόσια πενήντα πέντε ευρώ (665,00
€) σε δικαιούχους για την επιστροφή ποσών αχρεωστήτως
καταβληθέντων, από μη χρήση παραβόλων της Δ/νσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής για το έτος
2018.
Έγκριση δαπάνης
και διάθεση πίστωσης
για
την
χρηματική
αποζημίωση με βάση το αποφασιστικό της απόφασης 19729/ 2017 του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών ( Τμήμα 29ο Μονομελές) συνολικού
ποσού # 5.400,00 # ευρώ, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής
για το οικονομικό έτος 2018.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την χρηματική αποζημίωση με
βάση το αποφασιστικό της απόφασης Α 15274/ 2017 του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 7ο Μονομελές) συνολικού ποσού #
2.250,00 # ευρώ, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής για το
οικονομικό έτος 2018.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης έως του ποσού των δεκαεννέα
χιλιάδων τετρακοσίων δεκαπέντε ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
(19.415,00€), για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας,
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και γραφικής ύλης, ναυαγοσωστικού
και αθλητικού εξοπλισμού, εργαλείων και οικοδομικών υλικών για την
υλοποίηση των δράσεων Κοινωφελούς Εργασίας της Π.Ε Δυτικής Αττικής.
Έγκριση δαπάνης
και διάθεση πίστωσης
για
την
χρηματική
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αποζημίωση με βάση το αποφασιστικό της απόφασης 12054/ 2017 του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών ( Τμήμα 17ο Μονομελές) συνολικού
ποσού # 9.000,00 # ευρώ, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής
για το οικονομικό έτος 2018.
Επιστροφή καταβληθέντων τελών μεταβίβασης στον Ενιαίο Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α), συνολικού ποσού 7.575,00€, λόγω μη
χρήσης των παραβόλων.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επισκευή και τη
συντήρηση φορητού ηλεκτρικού ψυγείου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών, προϋπολογισμού 300,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για α) την προμήθεια νέου server
και β) τη μεταφορά των δεδομένων και των εφαρμογών σε αυτόν,
προϋπολογισμού 6.448,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (5.200,00 €
πλέον Φ.Π.Α) για τις ανάγκες της Δ/νσης Μισθοδοσίας της Περιφέρειας
Αττικής.
Λήψη απόφασης για διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση διακήρυξης (άρθρο 32, παρ. 2.β.γγ του Ν. 4412/2016) για την
ετήσια συνδρομή συμβουλευτικής υποστήριξης όλων των Δ/νσεων
Οικονομικών Υπηρεσιών, της Δ/νσης Προϋπολογισμού, της Δ/νσης
Ταμειακής Διαχείρισης, της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης και της Δ/νσης
Μισθοδοσίας, της Γεν. Δ/νσης Αναπτυξιακού προγραμματισμού Έργων και
Υποδομών καθώς και της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας
Αττικής σε λογιστικά, οικονομικά, θεσμικά θέματα, θέματα προμηθειών
εσόδων, εγκυκλίους, υποδείγματα, νομολογία, αρθρογραφία κ.λ.π. μέσω
δικαιώματος χρήσης στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, με δυνατότητα παροχής
σεμιναρίων στο χώρο εργασίας συνολικής αξίας ύψους 6.000,00 € πλέον
ΦΠΑ, ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής σε επόμενη συνεδρίασή της.
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης προϋπολογισμού 1.128,40 €,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την αποκατάσταση βλάβης στις
γραμμές ελέγχου οχημάτων 2,6,&7 του ΚΤΕΟ Χολαργού της Περιφέρειας
Αττικής.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε διάφορους ΚΑΕ του Π/Υ 2018,
σύμφωνα με την 3η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2018
Έγκριση των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής
σε ευρώ για α) την συντήρηση-υποστήριξη του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος των εφαρμογών Backoffice της Περιφέρειας
Αττικής για έξι (6) μήνες και β) την συντήρηση, υποστήριξη και αναβάθμιση
εφαρμογών λογισμικού - ανάπτυξη επιπρόσθετων λειτουργιών λογισμικού
- συντήρηση και υποστήριξη μηχανολογικού εξοπλισμού της Δ/νσης
Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής για έξι (6) μήνες, συνολικού
προϋπολογισμού 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ (συνολικά 74.400,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
Λήψη απόφασης για διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση διακήρυξης (άρθρο 32, παρ. 2.β.γγ του Ν. 4412/2016) για την
διακρίβωση και πιστοποίηση οργάνων μέτρησης (έξι αναλυτών
καυσαερίων), συντήρηση και προμήθεια αναλώσιμων αυτών, συνολικής
αξίας 21.523,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ενώπιον της
Οικονομικής Επιτροπής σε επόμενη συνεδρίασή της.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 8.000,00 €
πλέον ΦΠΑ (9.920,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την προμήθεια
οχτώ (8) scanner και τα αναλώσιμά τους (toner) για την κάλυψη άμεσων
αναγκών του Αυτοτελές τμήματος Νομικής Υποστήριξης της Περιφέρειας
Αττικής.
Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 της προμήθειας δώδεκα
(12) φιαλών εντομοκτόνου για τις ανάγκες του Απολυμαντηρίου της Δνσης
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Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής ΠΕΚΤΑ συνολικού
προϋπολογισμού 1.240,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .
Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 της προμήθειας είκοσι
τεσσάρων (24)πινακίδων με την τοποθέτησή τους για τις εσωτερικές
πόρτες γραφείων των Δνσεων Μεταφορών ΚΤ ,Τουρισμού και ΚΤΕΟ
Μάνδρας καθώς και τριών (3) αυτοκόλλητων διαφανών επιγραφών με την
τοποθέτησή τους για τους υαλοπίνακες των γκισέ της Δνσης ΚΤΕΟ
Μάνδρας συνολικού προϋπολογισμού 1.240,00€ συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ .
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού 91.140,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και πνευματικών δικαιωμάτων για τη
διοργάνωση των Χριστουγεννιάτικων πολιτιστικών εκδηλώσεων της
Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίο του Άρεως 2018.
Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 της προμήθειας λογισμικού
προστασίας από ιούς “antivirus”, προϋπολογισμού 24.800,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (20.00,00 € πλέον Φ.Π.Α).
Έγκριση των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής
σε ευρώ για α) την λογιστική και φοροτεχνική υποστήριξη από εξωτερικό
συνεργάτη Λογιστή (Α’ Τάξης), για την εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού
Σχεδίου στην Περιφέρεια Αττικής και β) την παροχή ολοκληρωμένων
λογιστικών υπηρεσιών για τα έτη 2017, 2018 &2019, συνολικού
προϋπολογισμού 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Έγκριση του Πρακτικού της τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής
Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών του συνοπτικού
διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ, για τις υπηρεσίες
μαγνητοφώνησης – απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεων του Π.Σ. Αττικής
και των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας Αττικής για δύο
έτη, συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.
Έγκριση του με αρ.14/2018 Πρακτικού της Ειδικής Τριμελούς
Γνωμοδοτικής για την Ομάδα 1 του ηλεκτρονικού άνω των ορίων
(διεθνούς) ανοικτού διαγωνισμού για την «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ
(ΔΡΑΣΕΙΣ 3α, 3β, 2γ, 2δ, 3γ & 1β, 1δ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2020
ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ»,
συνολικού
προϋπολογισμού
€2.048.301,44 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (Διακήρυξη 11/2017).
Ανάθεση , κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, για τη διοργάνωση μιας
θεατρικής παράστασης με τίτλο «Πιο δυνατός κι από τον Σούπερμαν» από
την ομάδα «Συντεχνία του γέλιου» σε σύμπραξη με την «Κίνηση
Ανάπηρων Καλλιτεχνών» στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με
Αναπηρία, συνολικού προϋπολογισμού 7.688,00€ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.
Ανάθεση, κατά το άρθρο 118 του ν. 4412/2016, για την συνδιοργάνωση
κινηματογραφικού αφιερώματος, “μαραθωνίου”, την 7η Δεκεμβρίου 2018
στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας, με τίτλο «Cinema for all. Σινεμά για ΟΛΕΣ
και ΟΛΟΥΣ» με αφορμή την 3η Δεκεμβρίου, παγκόσμια ημέρα ατόμων με
αναπηρία.
Ανάθεση , κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, της προβολής ενός
μαραθωνίου προσβάσιμων κινηματογραφικών ταινιών και ενός
προσβάσιμου τηλεοπτικού σποτ, στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας
Ατόμων με Αναπηρία, συνολικού προϋπολογισμού 5.146,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του από 3/12/2018 αιτήματος του
Ιωάννη Πούλιου μισθωτή του καταστήματος επί της οδού Μαυρομματαίων
22, στο Δήμο Αθηναίων που λειτουργούσε με την επωνυμία «GREEN
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PARK».
Έγκριση πολυετούς δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 304.829,20 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την «ανάθεση εργασιών αποψίλωσης και
καθαρισμού βλάστησης και εύφλεκτης ύλης από νησίδες, πρανή και
ερείσματα εκατέρωθεν οδικών αξόνων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής και της Διεύθυνσης
Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής» για δύο (2) έτη.
Έγκριση των όρων της διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού
Διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανημάτων γραφείου, λοιπού
εξοπλισμού, πακέτων λογισμικού και συστημάτων πληροφορικής για την
κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει της τιμής σε ευρώ, προϋπολογισμού 247.008,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (CPV: 30000000-9, 48000000-8 ).
Λήψη απόφασης για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς
δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση ενός (1) νέου δρομολογίου
μεταφοράς μαθητών Α΄θμιας και Β’ θμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Κεντρικού
Τομέα της Περιφέρειας Αττικής που αφορά τη σχολική χρονιά 2018-2019.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού
7.440,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (6.000,00€ πλέον ΦΠΑ) για την
ετήσια συνδρομή συμβουλευτικής υποστήριξης όλων των Δ/νσεων
Οικονομικών Υπηρεσιών, της Δ/νσης Προϋπολογισμού, της Δ/νσης
Ταμειακής Διαχείρισης, της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης, της Δ/νσης
Μισθοδοσίας, της Γεν. Δ/νσης Αναπτυξιακού προγραμματισμού Έργων και
Υποδομών καθώς και της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας
Αττικής σε λογιστικά, οικονομικά, θεσμικά θέματα, θέματα προμηθειών
εσόδων, εγκυκλίους, υποδείγματα, νομολογία, αρθρογραφία κ.λ.π. μέσω
δικαιώματος χρήσης στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, με δυνατότητα παροχής
σεμιναρίων.
Λήψη απόφασης επί αποδοχής του αριθ. 16/2018 πρακτικού της
Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων των Ανοικτών Διαγωνισμών Διαπραγμάτευσης που
διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα
της Περιφέρειας Αττικής.
Διενέργεια διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την
ανάθεση
υπηρεσιών
μεταφοράς
μαθητών
Πρωτοβάθμιας
&
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, για την κάλυψη
των αναγκών των νέων δρομολόγιων μεταφοράς μαθητών, έως
30/06/2019.
Έγκριση δαπάνης επιστροφής παραβόλων αχρεωστήτως καταβληθέντων
της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. για δεκατέσσερις (14)
δικαιούχους και της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών για
έναν (1) δικαιούχο συνολικού ύψους 2455,50€.
Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του αριθ. 13/2018 πρακτικού
Γνωμοδοτικής Επιτροπής αναφορικά με την αντικατάσταση οχήματος που
έχει δηλώσει ανάδοχος της αρ.1/2016 (α/α26075) Διακήρυξης του
Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, στο πλαίσιο του
Δυναμικού Συστήματος Αγορών.
Έγκριση ή μη του αριθ. 17/2018 Πρακτικού της αρμόδιας Γνωμοδοτικής
Επιτροπής για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Νοτίου Τομέα
Αθηνών, για την κάλυψη των αναγκών των υπ’ αριθ. 122, και 120 νέων
δρομολόγιων μεταφοράς μαθητών, έως 30/06/2019.
Έγκριση τροποποίησης διάθεσης πίστωσης και κατανομής κατ΄ έτος των
εγκεκριμένων έργων της Π.Ε. N.T. σύμφωνα με την αναμόρφωση
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής
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Λήψη Απόφασης επί κατάργησης του α/α71 δρομολογίου μεταφοράς
μαθητών, από την με αρ. 1/2016(α/α26075) Διακήρυξη του Επιμέρους
Διαγωνισμού της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, στο πλαίσιο του ΔΣΑ.
Λήψη απόφασης ή μη για την ανάθεση εκτέλεσης του αριθ. 125
δρομολογίου στον προσωρινό ανάδοχο που ορίστηκε στην υπ΄αριθ.
3290/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, ποσού 3.906,00€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τη διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης
(συναυλίας) στη συμβολή των οδών Νικήτα και Εθν. Αντιστάσεως
(πεζόδρομος) Πειραιά, με το μουσικό σχήμα Vanila Swing, την Κυριακή 30
Δεκεμβρίου 2018, καθώς και για την πληρωμή των πνευματικών
δικαιωμάτων
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, ποσού 7.434,00€ για τη
διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης (συναυλίας) στην οδό Καραΐσκου και
Σωτήρος στον Πειραιά, με το σύνολο
METALLON της Κρατικής
Ορχήστρας Αθηνών, την Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2018, καθώς και για την
πληρωμή των πνευματικών δικαιωμάτων
Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης, ποσού 11.718,00€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τη διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης
(συναυλίας) στη συμβολή των οδών Βασ. Γεωργίου και Γρ. Λαμπράκη
στον Πειραιά, με τους καλλιτέχνες Μύρωνα Στρατή και Ελισσάβετ Σπανού,
την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2018, καθώς και για την πληρωμή των
πνευματικών δικαιωμάτων
Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ του διαγωνισμού της παροχής Υπηρεσιών:
«Καθαρισμός Ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής ΑΝΤ15»,
προϋπολογισμού 3.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) με αρ.
62690 που διεξάγεται μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Παροχή Υπηρεσίας – Προμήθειας),
κατακύρωση στον μειοδότη και Εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής για τη συνέχιση του
διαγωνισμού μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.
Έγκριση Παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης της μελέτης με
τίτλο: «Μελέτη τροποποίησης της Π.Ε.Ο. Αθηνών Θηβών στο Χ.Θ. 5+500
και για μήκος 3,5χλμ και επικαιροποίηση της Οριστικής Μελέτης Οδοποιίας
και των υποστηρικτικών αυτής μελετών από Χ.Θ. 9+984,05 έως Χ.Θ.
17+727».
Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου:
«Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Γέφυρας οδού Σαράφη», αναδόχου
εταιρείαs Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ-ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε.
Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης
«ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
ΑΛΣΟΥΣ», συνολικού προϋπολογισμού 141.632,53 € (πλέον ΦΠΑ 24%).
Έγκριση παράτασης τμηματικής και συνολικής προθεσμίας του έργου
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ Ν.
ΥΔΡΑΣ», προϋπολογισμού μελέτης 287.500,00€ αναδόχου ΑΝΔΡΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Ε.Δ.Ε.
Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της
παροχής υπηρεσίας υπηρεσίας “για την κοστολόγηση γηπεδικής έκτασης
με τα κτίσματα που περιλαμβάνει στο χώρο του πρώην εργοστασίου
λιπασμάτων στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας, ιδιοκτησίας
Πρότυπου Κτηματικής Τουριστικής Α.Ε.” με τη διαδικασία όπως ορίζεται
στα άρθρα 118 και 328 του Ν 4412/2016 ‘’Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών’’, προϋπολογισμού 4.800 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:
«Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα Ε.Ο. 32 στο τμήμα Μαραθώνας – Άνω
Σούλι – Γραμματικό και λοιπές εργασίες (19,6χλμ)» αναδόχου ΕΔΕ
ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
Εισήγηση σχετικά με την άσκηση ή μη ανακοπής ερημοδικίας κατά της
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Α16342/2018 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Αθηνών (Τμήματος 7ου).
Εισήγηση για άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της αναίρεσης ενώπιον του
Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της υπ΄ αριθμόν Α6578/2018 Απόφασης
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς, Τμήμα 7ο, για τον
25ο ΕΗΔ Βασίλειο Τουλουπάκη.
Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄ αριθμ.57/2018 Πρακτικού της
Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων
Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α. στο
πλαίσιο της 3/2018 διακήρυξης του 1ου Επιμέρους Διαγωνισμού της
Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής, για την προμήθεια ειδών γραφικής
ύλης και αναλώσιμων (μελάνια, τύμπανα κλπ) για την κάλυψη των
αναγκών των Διευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής,
των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής, καθώς και
26ο ΕΗΔ του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ανατ. Αττικής.
Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης στα πλαίσια της τροποποίησης
πολυετούς Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για την εκτέλεση έργου της
27ο ΕΗΔ Π.Ε. Πειραιά με Κ.Α.Ε. 9777.07.022.01 οικ. έτους 2018.
Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης στα πλαίσια της τροποποίησης
πολυετούς Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για την εκτέλεση έργου της
28ο ΕΗΔ
Π.Ε. Πειραιά με Κ.Α.Ε. 9729.07.004.01 οικ. έτους 2018.
Α) Ανάκληση πιστώσεων έργων σύμφωνα με την 3η αναμόρφωση του Π/Υ
2018, Β) Τροποποίηση πολυετών κατανομών έργων κατά έτος σύμφωνα
με την 3η αναμόρφωση του Π/Υ 2018 και Γ) Ανάκληση πιστώσεων έργων
29ο ΕΗΔ
για την εφαρμογή των νέων τροποποιημένων κατανομών.
Συμπληρωματική έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού €22.000
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών
φύλαξης Πάρκων και Αλσών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής στο
30ο ΕΗΔ
πλαίσιο της υφιστάμενης σύμβασης 1/2017.
Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής αναρτώνται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και
της Περιφέρειας Αττικής http://www.patt.gov.gr.
O Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής
Χρήστος Καραμάνος
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