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Αθήνα, 24-01-2019
Αρ. Πρωτ.: 24147
ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής Οικονομικής
Επιτροπής

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4η

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Αναπληρωματικά Μέλη
Οικονομικής Επιτροπής
3. Αντιπεριφερειάρχες
4. Γραφεία Παρατάξεων
5. Εκτελεστικό Γραμματέα
6. Πρόεδρο Π.Σ.
7. Νομικό Γραφείο Περιφερειάρχη
8. Νομική Υπηρεσία
9. Εισηγητές Θεμάτων
ΠΡΟΣ ΚΛΗΣ Η

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει την Τρίτη 29-01-2019 και ώρα 09:30 π.μ., στην αίθουσα
Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας
διάταξης:
1. Τροποποίηση του δρομολογίου με α/α 383 της υπ΄αριθ. 9/2017 Διακήρυξης Επιμέρους διαγωνισμού
της Π.Ε. Ανατ. Αττικής για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2018-2019.
2. Λήψη απόφασης περί κατάργησης του δρομολογίου με α/α 143 στο πλαίσιο του Δυναμικού
Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) για τη μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής
για το σχολικό έτος 2018-2019 (Διακ. 20 / 2016).
3. α) Ανάκληση της υπ’αριθ.3826/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής,
με την οποία εγκρίθηκε απολογιστική δαπάνη ύψους 257.374,40€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για
εργασίες που έγιναν, από εργοληπτικές εταιρίες, από 04-10-2018 έως και τις 05-11-2018
προκειμένου να επέμβουν σε δράσεις αποκατάστασης των συνεπειών της πυρκαγιάς της 23ης -072018, μετά και την επιδείνωση από την κακοκαιρία που έπληξε, από 29-09-2018 έως 01-10-2018, τις
περιοχές του Δήμου Μαραθώνα της ΠΕΑΑ, λόγω λήξης του οικ. έτους 2018 και μη έγκαιρης έκδοσης
ΑΑΥ. β) Έγκριση και διάθεση απολογιστικής δαπάνης ποσού: 257.374,40€, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 της Περιφέρειας Αττικής –
ΠΕΑΑ, για τον ίδιο σκοπό.
4. Έγκριση δαπάνης 1.029,00€ (χιλίων είκοσι εννέα ευρώ) για την επιστροφή ποσών αχρεωστήτως
εισπραχθέντων από παράβολα και τέλη αδείας για μεταβίβαση οχημάτων της Δ/νσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών .
5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 950,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για
τη συντήρηση της γεννήτριας παροχής ρεύματος στο κτίριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες της
Π.Ε.Α.Α.(κτίριο Λίρα-17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη), η οποία αναλύεται ως εξής: 500,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τις εργασίες συντήρησης & 450,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
για τα αναλώσιμα υλικά.
6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 3.000,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (2.419,35€ χωρίς Φ.Π.Α.), για την παροχή υπηρεσιών σύνταξης
συμβολαιογραφικών πληρεξουσίων εκπροσώπησης της Περιφέρειας Αττικής σε δικαστήρια από το
Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων της Π.Ε.Α.Α., για χρονικό διάστημα
ενός (1) έτους από υπογραφής της σχετικής σύμβασης
7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του υπ΄ αριθμ.61/09-01-2019 Πρακτικού της τριμελούς
Επιτροπής Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής
Υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 50/2018 σύμβασης της εταιρείας
«ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΟΝ. ΙΚΕ» για την προμήθεια μεταλλίων, κυπέλλων και αναμνηστικών για τη
διοργάνωση τριών (3) αθλητικών εκδηλώσεων αρμοδιότητας Π.Ε.Α.Α.
(Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής)

8. Διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών Π/θμιας Εκπ/σης της Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για
δρομολόγια για μεταφορά μαθητών Α/θμιας Εκπ/σης της ΠΕΔΑ στα πλαίσια του διδακτικού
αντικειμένου της κολύμβησης σχολ. Έτους 2018-2019-Γ΄τρίμηνο.
9. Έγκριση ή μη του υπ. αρ. 2/17-1-2019 πρακτικού της Πενταμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης των
Αποτελεσμάτων Ανοικτών/Διεθνών Διαγωνισμών και Διαδικασιών της ΠΕΔΑ αναφορικά με την
αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης, για δρομολόγια για μεταφορά μαθητών
Α/θμιας Εκπ/σης της ΠΕΔΑ στα πλαίσια του διδακτικού αντικειμένου της κολύμβησης σχολ. Έτους
2018-2019-Α΄τρίμηνο.
10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσης συνολικού ποσού 2.773,60€ για την πληρωμή της
πληρεξούσιας δικηγόρου της δικαστικής δαπανης με βάση τις 3/2018,4/2018,273/2017,295/2017
αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα Απαλλοτριώσεων) καθώς και εξόδων από
επίδοση τεσσάρων (4) αντιγράφων απόγραφου (αντίγραφα του πρωτότυπου εκτελεστού τίτλου) επί
των αποφάσεων αυτών.
11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αμοιβής δικαστικού επιμελητή, για
επιδόσεις της Περιφέρειας Αττικής, ποσού 1.620,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.600,00€ καθώς και τον ορισμό υπολόγου για την
κάλυψη δαπάνης επισκευής από έκτακτες βλάβες, των υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής
Ενότητας Δυτικής Αττικής.
13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 270,00€ καθώς και τον ορισμό υπολόγου για την
κάλυψη των αναγκών προμήθειας – εκτύπωσης Δελτίων Εκπαίδευσης και Εξέτασης υποψηφίου
οδηγού της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.
14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 800,00€ καθώς και τον ορισμό υπολόγου για την
κάλυψη δαπάνης περιοδικού τεχνικού ελέγχου και ανανέωσης καρτών καυσαερίων των υπηρεσιακών
οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.
(Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικής Αττικής)
15. Αποδοχή ή μη του υπ’ αρ. 02/2019 πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης
των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Βορείου
Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, με θέμα την αποσφράγιση και αξιολόγηση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, των προσωρινών μειοδοτών, που αναδείχθηκαν κατόπιν διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, για δρομολόγια μεταφοράς μαθητών σχολείων της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
της Περιφέρειας Αττικής, στα κολυμβητήρια, κατά το πρώτο σχολικό τρίμηνο, για το διδακτικό
αντικείμενο της κολύμβησης.
16. Έγκριση δαπάνης ποσού πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) για επιστροφή του, ως αχρεωστήτως
καταβληθέντος.
17. Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια πέντε (5) αυτόματων σφραγίδων
και δεκαπέντε (15) μελανιών για αυτόματες σφραγίδες, στο πλαίσιο εφαρμογής του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠΕΒΥΣ) που χρηματοδοτείται από το
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ)-Κοινωνική Σύμπραξη 37 της Π.Ε. Βόρειου
Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής
18. Έγκριση δαπάνης ποσού δύο χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (2.700,00 €) για επιστροφή του, ως
αχρεωστήτως καταβληθέντος.
19. Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση πίστωσης για την ετήσια συντήρηση και αντικατάσταση (προμήθεια
ανταλλακτικών) των φίλτρων ECLIPSE MODEL DWP340 UF/UV, στους ψύκτες νερού που έχουν
τοποθετηθεί στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Ανάπτυξης και στο Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, ποσού 600,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
(Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Βορείου Τομέα)
20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 700,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την
προμήθεια δέκα (10) δάφνινων στεφανιών, για τους εορτασμούς των Εθνικών Επετείων της 25ης
Μαρτίου, της 28ης Οκτωβρίου και λοιπών επίσημων τελετών για το έτος 2019 της Π.Ε. Νοτίου Τομέα
Αθηνών».
21. Διάθεση πίστωσης και έγκρισης δαπάνης έργου για την πληρωμή πολυετούς υποχρέωσης για το
έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΟΔΟΥ ΚΑΝΑΡΗ» Ν.Τ. ΑΘΗΝΩΝ οικ. έτους
2019».Συνολικού προϋπολογισμού 7.550.000,00€ .
22. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών Δημοτικών Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, για
την κάλυψη των αναγκών της υποχρεωτικής διεξαγωγής του αντικειμένου της κολύμβησης για το Γ΄
τρίμηνο του σχολ. έτους 2018-2019, όπως αυτή καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την 50025/26-9-2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 4217/τ.Β/26-9-2018 «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες».

23. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους 20.000€
πλέον του Φ.Π.Α., για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των παραχωρημένων στην Περιφέρεια
Αττικής εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων & Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού
Όρμου συμπεριλαμβανομένου και του «Κέντρου Εφοδιασμού» κάτω από την γέφυρα «Εσπλανάδα»,
σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής Ε.Φ. 04072 και ΚΑΕ 0879, για
το έτος 2019.
(Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Νοτίου Τομέα)
24. Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την
κάλυψη των δαπανών της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης και του πρώην ΚΕΔΔΥ Γ΄ Αθήνας (νυν 1ο και 2ο
ΚΕΣΥ Γ΄ Αθήνας), αρμοδιότητας της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθήνας, συνολικής δαπάνης ποσού
3.001,00 € συμπ. ΦΠΑ.
25. Διενέργεια διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών Πρωτ/βθμιας Εκπαίδευσης, για τα δρομολόγια του διδακτικού αντικειμένου της
κολύμβησης, τα οποία προέκυψαν μετά την προκήρυξη του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού Μεταφοράς
Μαθητών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, στα πλαίσια του ΔΣΑ, έως 30-06-2019.
26. Διενέργεια διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών, του με α/α 113 νέου δρομολόγιου του 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Περιστερίου,
το οποίο προέκυψε μετά την προκήρυξη του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε.
Δυτικού Τομέα Αθηνών, στα πλαίσια του ΔΣΑ, έως 30-06-2019.
27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια δεκαπέντε (15) δάφνινων στεφάνων για
την κάλυψη των ετήσιων αναγκών του Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τομέα Αθηνών για τις εθνικές
εορτές και άλλες προγραμματισμένες ή μη εκδηλώσεις, συνολικού προϋπολογισμού 750,00 € συμπ.
ΦΠΑ.
28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποκατάσταση των ελλείψεων και την έκδοση
Πιστοποιητικού Περιοδικού Ελέγχου του ανελκυστήρα του κτιρίου επί της οδού Θηβών 250, Αιγάλεω,
το οποίο έχει παραχωρηθεί από το Δήμο Αιγάλεω για τη στέγαση του νυν 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. (πρώην
ΚΕΔΔΥ) Γ’ Αθήνας, προϋπολογισμού 3.695,20 €, συμπ. ΦΠΑ.
29. Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης, Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019, για το έργο της Π.Ε.
Δυτικού Τομέα Αθήνας: «Ενίσχυση υποδομών αποχέτευσης ομβρίων βορειοδυτικής λεκάνης Δάσους
Χαϊδαρίου», συνολικού προϋπολογισμού: 5.200.000,00€ (με Φ.Π.Α.).
(Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα)
30. Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 προμήθειας 300 πολύμπριζων για την κάλυψη των
αναγκών των Υπηρεσιών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & Π.Ε. ΝΗΣΩΝ, συνολικού ποσού 2.391,96€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
31. Έγκριση ή μη των Πρακτικών 1 & 2/2019 Πρακτικών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής που αφορούν τον
ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό 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, συνολικού προϋπολογισμού 125.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
32. Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης ύψους 100,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την
προμήθεια έξι (6) σφραγίδων για τη κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και
Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. Πειραιά.
33. Έγκριση πρακτικού 10 (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ) της πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, που
αφορά την τροποποίηση του νέου δρομολογίου 88 καθώς και των δρομολογίων 55,79,80,82 της
Διακ/ξης 2/2018 του 4ου Επιμέρους διαγωνισμού της Π.Ε. Πειραιά 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 20182019.
34. Έγκριση πρακτικού 11 (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ) της πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, που
αφορά την τροποποίηση των νέων δρομολογίων 90 & 91 που προέκυψαν μετά τη Διακ/ξη 2/2018 του
4ου Επιμέρους διαγωνισμού της Π.Ε. Πειραιά 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.
35. Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης συνολικού ύψους 11.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α., για την ετήσια συντήρηση των οκτώ (8) υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Πειραιά.
(Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά)
36. α)Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την έκδοση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για το
έργο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ» ΚΑΕ 9762.08.034.01
β).Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την έκδοση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για το
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έργο «ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΝΗΣΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ» ΚΑΕ 9762.08.049.01.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης έκδοσης Χ.Ε.Π για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης ΠΕ
Νήσων.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση Χ.Ε.Π για την πληρωμή του ΚΤΕΟ και την
έκδοση κάρτας ελέγχου καυσαερίων, υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Νήσων.
Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την πληρωμή απολογιστικών οδοιπορικών εξόδων &
ημερησίας αποζημίωσης του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων.
(Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Νήσων)
Έγκριση των πρακτικών 10/2019 & 15/2019 της πενταμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής του
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την τοποθέτηση-απομάκρυνση-γενικότερη διαχείριση των
κινητών χημικών τουαλετών στις λαϊκές αγορές, Τομείς 1,2,3,4 αρμοδιότητας της Δ/νσης Λαϊκών
Αγορών της Περιφέρειας Αττικής για την κάλυψη των αναγκών των πωλητών που
δραστηριοποιούνται σε αυτές για χρονικό διάστημα 21 εβδομάδων, προϋπολογισμού €240.610,00
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (Διακήρυξη 18/2018).
Έγκριση του υπ’ αρ. 3/2019 Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών που αφορά την οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού με
θέμα : «α) το ετήσιο τακτικό service (μικρό και μεγάλο) και β) την επισκευή των υπηρεσιακών
οχημάτων της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού
66.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.
Έγκριση του υπ’ αρ. 4/2019 Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών που αφορά την οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού με
θέμα: «Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών επίσωτρων για τις ανάγκες των οχημάτων (επιβατικών,
φορτηγών, μηχανημάτων έργου και βοηθητικών μηχανημάτων έργου) των συνεργείων αυτεπιστασίας
της Δ/νσης Μητροπολιτικών Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού
73.780,00€ συμπ. ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει της τιμής.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού 500,00€ πλέον ΦΠΑ
(620,00συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για την προμήθεια εξεταστικού φακού και πλάγιου
φωτισμού KS-Q6 για τις ανάγκες του αντιαφροδισιακού ιατρείου της Δνσης Δημόσιας Υγείας.
Επιστροφή καταβληθέντων τελών μεταβίβασης στους δικαιούχους της συνημμένης κατάστασης,
συνολικού ποσού 1.000,00€, λόγω μη πραγματοποιήσεως της μεταβίβασης των οχημάτων τους.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.759,62€ για την πληρωμή δικαστικών
επιμελητών σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.
Επιστροφή ποσού 6.265,89€ στην εταιρεία «Δ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Β.Ε.Ε.» ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
Επιστροφή ποσού 795,00€ στην εταιρεία «Η. & Α. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ΟΕ» ως αχρεωστήτως
καταβληθέντος.
α) Ανάκληση της υπ’ αριθ. 3720/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής καθώς δεν
ολοκληρώθηκε η διαδικασία, λόγω λήξης του οικονομικού έτους και β) Επιστροφή ποσού 135,99€
στην εταιρεία ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. ως αχρεωστήτως
καταβληθέντος.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00€ πλέον ΦΠΑ (συνολικά 1.860,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), για την μετακόμιση του κόμβου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» από το πρώην
Κ.Τ.Ε.Ο. Ελληνικού, στο Κ.Τ.Ε.Ο. Μεγάρων της Περιφέρειας Αττικής.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 603,77€ πλέον ΦΠΑ (συνολικά 640,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%), για την συνδρομή για το έτος 2019 (δώδεκα τεύχη) του περιοδικού
«Γεωργία – Κτηνοτροφία» για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής καθώς και
των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού,
Βορείου, Νοτίου, Δυτικού, Νήσων, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.
α) Έγκριση των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ για την υλοποίηση
εκδηλώσεων για τις Γενοκτονίες Ελλήνων, Αρμενίων, Ποντίων και Ελλήνων της Μικράς Ασίας για το
έτος 2019, συνολικού προϋπολογισμού 20.164,52€ πλέον ΦΠΑ (συνολικά 25.004,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) β) ανάκληση ποσού 12.340,00€ στον ΚΑΕ 0844.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, ποσού 43.386€ στην Παναττική Ομοσπονδία
Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών για τον Νοέμβριο 2018, στα πλαίσια του προγράμματος
διάθεσης ειδών Λαϊκών Αγορών σε ευπαθείς ομάδες.
Έγκριση
δαπάνης
και
διάθεση
πίστωσης
συνολικού
προϋπολογισμού
24.800,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του κτιρίου επί της
οδού Χίου 16-18 στο Μεταξουργείο, όπου στεγάζονται τα γραφεία όλων των Διευθύνσεων
Εκπαίδευσης αρμοδιότητας της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

54. Έγκριση
δαπάνης
και
διάθεση
πίστωσης
συνολικού
προϋπολογισμού
9.920,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, για την προμήθεια υλικών για την προώθηση και επικοινωνία
του έργου και σχετικών με αυτό δραστηριοτήτων, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με
τίτλο «Δίκτυο Άμεσης Παρέμβασης για Χρήστες Ουσιών».
55. Έγκριση
δαπάνης
και
διάθεση
πίστωσης
συνολικού
προϋπολογισμού
32.302,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τη διοργάνωση των αθλητικών εκδηλώσεων του έτους 2019 για
την Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.
56. Έγκριση του Πρακτικού της τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων
Συνοπτικών Διαγωνισμών για την οριστική κατακύρωση του Διαγωνισμού που αφορά την α) τη
λογιστική και φοροτεχνική υποστήριξη από εξωτερικό συνεργάτη Λογιστή (Ά 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 Φ.Π.Α.
57. Διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης (άρθρο 32, παρ. 2.β.γγ
του Ν. 4412/2016) για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στη Διεθνή Έκθεση Οίνων-Ποτών
«PROWEIN 2019» συνολικής αξίας 20.892,76€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ενώπιον της
Οικονομικής Επιτροπής.
58. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης στο έργο «Έργα αντιπλημμυρικής
προστασίας στους Δήμους Ηλιούπολης και Βύρωνα (περιοχή Καρέα-Αναστάσεως)» ΚΑΕ
9775.01.065 του Φορέα 01.072
59. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης στο έργο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΤΩΝΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ» ΚΑΕ
9725.01.024 του Φορέα 01.072
60. Τροποποίηση της υπ΄αρ. 2784/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής ως
προς την ανακατανομή των δαπανών ανά έτος για την προμήθεια υλικών διαγράμμισης
οδοστρωμάτων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής για την
κάλυψη των αναγκών συντήρησης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της.
(Δ/νση Οικονομικών Κεντρικού Τομέα)
61. Α)Ανάκληση της υπ’ αριθ. 2726/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και Β)Εξουσιοδότηση
στη Διεύθυνση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας για τη συνέχιση της
διαδικασίας του
διαγωνισμού, μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης του έργου «Εργασίες άρσης καταπτώσεων πρανών
ρεμάτων Περιφέρειας Αττικής, έτη 2018-2019», εργολαβία Α.Π. 102, με κωδικό 2017ΕΠ58500006 της
ΣΑΕΠ 585, προϋπολογισμού 3.600.000,00 ΕΥΡΩ (ΜΕ Φ.Π.Α.).
(Δ/νση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας)
62. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ – ΑΚΕΛ ¨ΠΑΝΟΣ
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ¨ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ» αναδόχου ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
63. Έγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και
1ου ΠΚΤΜΝΕ, ΑΥΞΗΤΙΚΟΥ ως προς το αρχικό συμβατικό αντικείμενο, ύψους 644.524,10 ευρώ με
Γ.Ε. & Ο.Ε., με αναθεώρηση και τον Φ.Π.Α του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ».
64. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ» αναδόχου LATERN CONSTRUCTION
COMPANY S.A.
(Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής)
65. Συγκρότηση: Α)Γνωμοδοτικής επιτροπής διενεργείας/αξιολόγησης του διαγωνισμού, Β) Επιτροπής
παρακολούθησης και παραλαβής των υπηρεσιών της σύμβασης και Γ) Γνωμοδοτικής επιτροπής
αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, για τον: 1)Διορισμό
ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή για τις ανάγκες απαλλοτρίωσης του έργου: «Κατασκευή νέας
Χάραξης Βελτίωσης της Επαρχιακής Οδού από Μέγαρα μέχρι Αλεποχώρι (Ορεινό Τμήμα)» 2)
Διορισμό ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή για τις ανάγκες απαλλοτρίωσης του έργου:
«Βελτίωση Χάραξης και Διαπλάτυνσης οδών Μεγαρίδος και Χίου στο Δήμο Ασπρόπυργου».
66. Έγκριση αύξησης δαπάνης της εγκεκριμένης συμβατικής δαπάνης, όπως περιλαμβάνεται στον 3ο
ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ
ΘΕΟΜΗΝΙΑ», αναδόχου: «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε.», συνολικής δαπάνης 185.201,36€ (με ΦΠΑ).
67. Λήψη απόφασης για έγκριση της αύξησης της δαπάνης της αρχικής σύμβασης και την σύναψη 1ης
Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΕΚΤΡΟΠΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ
«ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ «ΜΑΥΡΑΤΖΑ» ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ»,
προϋπολογισμού 4.450.000,00€ (με ΦΠΑ), αναδόχου «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ».
(Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Δυτικής Αττικής)
68. Έγκριση Πρακτικών 2Γ και 2Δ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ –
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓ.
ΒΑΡΒΑΡΑΣ», προϋπολογισμού 4.168.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

69. 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».
70. Έγκριση του 1ου πρακτικού και της κατακύρωσης σύμβασης της παροχής υπηρεσιών:
«ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΩΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ» με προϋπολογισμό 17.799,85€ (πλέον Φ.Π.Α.) καθώς και στην εξουσιοδότηση της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την
υπογραφή της σύμβασης.
71. Έγκριση: 1) του σχεδίου Διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας μέσω Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) και των τευχών δημοπράτησης, 2) της διενέργειας
διαγωνισμού του Διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, 3) της δημοσίευσης της διακήρυξης στο
ΚΗΜΔΗΣ, 4) του σχεδίου Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο και στην
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ», συνολικού προϋπολογισμού
668.050,28€ (πλέον ΦΠΑ 24%).
72. Αποδοχή της Δωρεάς και Έγκριση της Μελέτης: «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΠ ΔΗΜΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» προϋπολογισμού 17.350.000,00€ (με απρόβλεπτα και ΦΠΑ).
(Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής)
73. Έγκριση του «ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ IΙ» του διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (Η/Μ,
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ) ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΕΦ», προϋπολογισμού
μελέτης 310.000,00€ με το Φ.Π.Α. και Κ.Α.Ε. 9777.07.032
74. Έγκριση του «ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι» του διαγωνισμού της μελέτης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
(ΡΑΛΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ)», προεκτιμώμενης αμοιβής 95.572,13€ με το Φ.Π.Α. και Κ.Α.Ε.
9762.07.028.
(Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων)
75. Λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης του ακινήτου επί της Λ. Κηφισίας 16 στην Αθήνα
76. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2001/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
77. Αίτημα του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Προστασίας και Διάδοσης
Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών – ΑΣΚΑΥΛΟΣ» για παραχώρηση χρήσης του ανοιχτού θεάτρου
του Αττικού Άλσους
78. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας
(Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών)

Παρακαλείσθε, σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Ντόβα Μαρία (τηλ. 213 2063776) ή κα Δημητροπούλου Αθηνά (τηλ. 2132063538) ή κα Ασημακοπούλου
Κατερίνα (τηλ. 2132063822)
Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής αναρτώνται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο site της
Περιφέρειας.
Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

Χρήστος Καραμάνος

