
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
Ως προς την ώρα της συνεδρίασης 

και την αλλαγή του τίτλου του 7
ου

 θέµατος 
 
 

                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 21-03- 2016 
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Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

Τηλ.: 213 20 63 776     ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής  
                                                                                                Οικονοµικής Επιτροπής 
                    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 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 18η 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει την Πέµπτη 24/03/2016 και ώρα 09.30πµ., στην 
αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος), µε τα παρακάτω θέµατα 
ηµερήσιας διάταξης: 
 
1. α. Έγκριση του Πρακτικού ελέγχου και αποδοχής των δικαιολογητικών και πιστοποιητικών του 

µειοδότη "ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε." της παροχής υπηρεσιών:"ΣΗΜ-03/14: Συντήρηση εξοπλισµού 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας και λειτουργία Κ.∆.Κ.", προϋπολογισµού 3.938.000,00 
ευρώ (µε ΦΠΑ), που προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρου 6 και στην παρ. 6 του άρθρου 19 
του Π.∆. 118/2007. β. Οριστική κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών στην εταιρεία "ΒΙΟΛΙΑΠ 
Α.Τ.Ε.Β.Ε." µε τελική δαπάνη 3.544.199,99 ευρώ µε Φ.Π.Α. 

2. Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης εργασιών του έργου: "ΣΟ-04/12: 
Συντήρηση  Στηθαίων  Ασφαλείας σε περιοχές αρµοδιότητας ∆ΚΕΣΟ", προϋπολογισµού 
4.000.000,00 ευρώ, αναδόχου "∆ΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΕ" 

3. Έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου: "ΣΗΜ-05/12: 
Κυκλοφοριακή διαµόρφωση κόµβων & εγκατάσταση φωτεινής σηµατοδότησης στο οδικό δίκτυο 
Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισµού 900.000,00 ευρώ, αναδόχου "ΜΗΧΑΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΤΕ". 

4. Ανάδειξη προσωρινού µειοδότη του διαγωνισµού της παροχής υπηρεσιών: "ΣΗΜ-05/14: 
Συντήρηση εξωτερικών εγκαταστάσεων φωτεινής σηµατοδότησης Περιφέρειας Αττικής". 

(Εισήγηση των ανωτέρω θεµάτων ο κ. Μοσχολέας) 
5. Έγκριση 1) σχεδίου  ∆ιακήρυξης  και  σχεδίου  περίληψης  ∆ιακήρυξης 2) τευχών  

∆ηµοπράτησης  3) εντύπου  οικονοµικής  προσφοράς 4) αποστολής της   περίληψης  
∆ιακήρυξης  στο  ΦΕΚ  και  στις  εφηµερίδες  5) σύσταση  της  Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού για το 
έργο «Εργασίες άρσης επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητας περιφερειακών ενοτήτων 
Κεντρικού, Νότιου, ∆υτικού και Βόρειου Τοµέα Αθηνών-Έργο 3 », προϋπολογισµού 600.611,87 
€ (µε το Φ.Π.Α.) 

6. Έγκριση 1) σχεδίου ∆ιακήρυξης και σχεδίου περίληψης ∆ιακήρυξης 2) τευχών ∆ηµοπράτησης  
3) εντύπου οικονοµικής προσφοράς 4) αποστολής της περίληψης ∆ιακήρυξης στο ΦΕΚ και στις 
εφηµερίδες 5) σύσταση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για το έργο «Βελτίωση της οδικής 
ασφάλειας µε ενίσχυση αντιολισθηρότητας και διαγράµµιση οδικού δικτύου Περιφερειακών 
Ενοτήτων Κεντρικού, Νότιου, ∆υτικού και Βορείου Τοµέα Αθηνών – Έργο 1», προϋπολογισµού 
564.547,18  € (µε το Φ.Π.Α.) 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων ο κ. Λυµπέρης) 



7. Έγκριση τροποποίησης της σύστασης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση εκπόνησης 
της µελέτης µε τίτλο «Οριστική µελέτη δικτύου αποχέτευσης οµβρίων ∆ήµου Ελευσίνας – 
έργα Β’ φάσης », προεκτιµώµενης αµοιβής  716.628,44€ (µε ΦΠΑ), σύµφωνα µε το άρθρο 21 
του Ν. 3316/2005 

(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέµατος η κα Καράλη) 
8. Έγκριση Απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση µηχανηµάτων και προσωπικού για την 

αντιµετώπιση εκτάκτου γεγονότος στο ∆ίκτυο της Περιφέρειας Αττικής/Περιφερειακή Ενότητα 
Ανατολικής Αττικής/∆ήµοι Ωρωπού, Μαραθώνα και ∆ιονύσου από 31/12/2015 έως 01/01/2016. 

(Εισηγητής του ανωτέρω θέµατος ο κ. ∆αβάκης) 
9. Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ύψους 592,00 € σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 1253/2015 

απόφασης του Ε΄ Τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας. 
10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 7.500,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για 

προµήθεια υλικών για την υλοποίηση δειγµατοληψιών των Ενωσιακών και Εθνικών  
προγραµµάτων (Λύσσας, Σαλµονέλλας, Γρίπης των πτηνών, Φυµατίωσης κ.λ.π.) της ∆/νσης 
Αργοτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής  της Π.Ε.Α.Α. µε τη διαδικασία της Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 461,25€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α, για την 
επείγουσα επισκευή και συντήρηση ενός (1) κλιµατιστικού µηχανηµάτος για την ∆/νση 
Περιβάλλοντος, δύο (2) κλιµατιστικών µηχανηµάτων για το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας και 
ενός (1) κλιµατιστικού για τη Γραµµατεία Οικονοµικών της Π.Ε.Α.Α. 

(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων ο κ. ∆ερµιτζάκης) 
12. Α) «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 48.800,00€ µε ΦΠΑ για τη διενέργεια 

∆ιεθνούς Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για τον «Καθαρισµό και την αποψίλωση ερεισµάτων του 
επαρχιακού οδικού δικτύου ∆υτικής Αττικής για το έτος 2016» και Β) Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης ύψους 200,00€ µε ΦΠΑ για τις ανάγκες δηµοσίευσης  της διακήρυξης του 
παραπάνω διαγωνισµού 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων ο κ. Μακρής) 

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ετήσια κάλυψη των συσκέψεων του 
Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Π.Ε. ∆υτικού Τοµέα Αθηνών σε 
υπηρεσίες τροφοδοσίας, προϋπολογισµού 960,00 €, συµπεριλ. ΦΠΑ. 

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια µελισσοκοµικών ειδών για την 
κάλυψη των αναγκών της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. ∆υτικού 
Τοµέα Αθηνών, συνολικού προϋπολογισµού 170,00 € συµπ. ΦΠΑ. 

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη των αναγκών συνδιοργάνωσης και 
διεξαγωγής του 2ου ∆ιεθνούς Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Εθελοντικών Οµάδων & Άσκησης 
αντιµετώπισης καταστροφών από Σεισµό, µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της «Επίλεκτης 
Οµάδας Ειδικών Αποστολών του ∆ήµου Αιγάλεω», προϋπολογισµού 13.000,00 € συµπ. ΦΠΑ. 

16. Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια ενός (1) 
τροφοδοτικού και δύο (2) Ethernet switch 24 θυρών,  για την επισκευή του  δικτύου µεταφοράς 
δεδοµένων (ΣΥΖΕΥΞΙΣ), στο κτίριο επί της οδού Τρώων 1 και Χαλκίδος – Περιστέρι, όπου 
στεγάζονται υπηρεσίες της ΠΕ ∆υτικού Τοµέα Αθηνών, προϋπολογισµού 3.690,00 € συµπ. 
ΦΠΑ. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέµατος η κα Παπαθανάση) 

17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 1.500,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για 
την προµήθεια ενός φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος για τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Π.Ε. Νήσων 
της Περιφέρειας Αττικής  

18. Τροποποίηση της αρ. 1933/2015 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα: παράταση 
εκτέλεσης συµβάσεων για την Μεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2015-2016 κατά τις ειδικές διατάξεις 
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη 
του σχολικού έτους 2015-2016 και την εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων» (ΦΕΚ Α’ 
108/10-9-2015) µε ισχύ έως την ολοκλήρωση του ∆ιεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού 
∆ιαγωνισµού (∆ιακήρυξη 3/2015) και όχι πέραν της 29-02-2016 

19. Τροποποίηση της αρ. 1837/2015 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα: ανάθεση 
εκτέλεσης δροµολογίων έως την ολοκλήρωση του ∆ιεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού 
∆ιαγωνισµού για την Μεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της 
Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2015-2016 (∆ιακήρυξη 3/2015) στους προσωρινούς 
µειοδότες κατά τις ειδικές διατάξεις της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες 
ρυθµίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016» και την εύρυθµη 
λειτουργία των σχολικών µονάδων (ΦΕΚ Α’ 108/10-9-2015), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

20. Τροποποίηση της αρ. 2255/2015 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα: διενέργεια 
διαδικασίας διαπραγµάτευσης τιµής αναφορικά µε την αρ. πρωτ. οικ. 199090/15-10-2015 



Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για δροµολόγια µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Κυθήρων, για το σχολικό έτος 2015-2016 

21. Τροποποίηση της αρ. 2305/2015 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα: διενέργεια 
διαδικασίας διαπραγµάτευσης για 161 δροµολόγια της µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής, για το σχολικό έτος 2015-2016, για τα οποία δεν υποβλήθηκε καµία 
προσφορά κατά τη διενέργεια του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού 
(∆/ξη 3/2015) για την Μεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της 
Περιφέρειας Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, για το σχολικό έτος 
2015-2016, προϋπολογισµού 2.567.281,55 €. συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ µε δικαίωµα 
προαίρεσης έως 20% (υπ’αρ. πρωτ. 199090/15.10.2015 Πρόσκληση) 

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 2.284,00€ συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ για την πληρωµή της συντήρησης και επισκευής καθώς και για την προµήθεια των 
απαραίτητων ανταλλακτικών των υπηρεσιακών οχηµάτων της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής 

23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 105,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για 
την προµήθεια υλικών δακοκτονίας προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για το Πρόγραµµα 
∆ακοκτονίας της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής για το έτος 2016. 

24. Έγκριση διενέργειας Ηλεκτρονικού ∆ιεθνούς Ανοικτού ∆ιαγωνισµού και των όρων της υπ’ αριθµ. 
1/2016 ∆ιακήρυξης για την ανάδειξη εργολάβου επίγειων δολωµατικών ψεκασµών για την 
καταπολέµηση του δάκου της ελιάς σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2016, συνολικού προϋπολογισµού 152.882,24€ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (23%) 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων ο κ. Μπεκούλης) 

25. 1η τροποποίηση προϋπολογισµού οικ. έτους 2016  
26. Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆΄ τριµήνου 2015 
27. Οικονοµικός  απολογισµός Περιφέρειας Αττικής έτους 2015 
28. Απόδοση στο ΙΚΑ του Ασφαλίστρου ΙΚΑ µηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 από τις εισπράξεις 

ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ επαγγελµατιών πωλητών λαϊκών αγορών Αττικής.( 598.537,02€ ) 
29.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ύψους  

6.000.000,00 ευρώ  για έργο ενταγµένο  στον Π/Υ της Περιφέρειας Αττικής. 
30. Έγκριση του µε αρ. 15 Πρακτικού της Πενταµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης των 

διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης των ∆ιευθύνσεων Οικονοµικών των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και ∆υτικού Τοµέα και της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής για την προµήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίµων 
ειδών εκτυπωτών, φωτοτυπικών και συσκευών τηλεοµοιοτυπίας (µελανιών, τόνερ και 
τυµπάνων) για την άµεση κάλυψη των αναγκών των Επιτελικών και λοιπών ∆/νσεων  του  
Κεντρικού Τοµέα, καθώς και της ∆/νσης Β/θµιας  εκπαίδευσης  Κεντρικού Τοµέα της Π.Α. 
συνολικού ποσού 45.000€ συµπ. ΦΠΑ (∆ιακήρυξη 4/2016). 

31. Ανάκληση της µε αρ. 280/2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε την έγκριση 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 13.000€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για τη 
συνδιοργάνωση και διεξαγωγή του 2ου ∆ιεθνούς Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Εθελοντικών Οµάδων 
και άσκησης αντιµετώπισης καταστροφών από σεισµό. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων ο κ. Κάββαλος) 

 
Παρακαλείσθε, σε περίπτωση κωλύµατος να ενηµερώσετε τη Γραµµατεία της Οικονοµικής 
Επιτροπής κα. Ντόβα Μαρία (τηλ. 213 2063776) ή κα Κονταρά Γεωργία (τηλ. 2132063538). 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος της  
  Οικονοµικής Επιτροπής 

 
 
 
 

Χρήστος Καραµάνος 
 


