
                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 21-06-2018 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    Αρ. Πρωτ.: οικ. 122810 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17     
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 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 37η 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει την Τρίτη, 26-06-2018 και ώρα 09:30π.μ., 
στην αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος), με τα 
παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 
 
1. Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 για την προμήθεια πεντακοσίων (500) 

συσκευασιών των 40ml LYSOFORMIN SPEZIAL της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου Π.Ε. 
Πειραιά & Νήσων, συνολικού ποσού 496,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

2. Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 για  την ασφαλιστική  κάλυψη των 
υπηρεσιακών οχημάτων της  Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής για ένα (1) έτος, με 
δυνατότητα  παράτασης τριών (3) μηνών. 

3. α) Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 για την καταστροφή επικίνδυνων 
ιατρικών αποβλήτων τα οποία περιλαμβάνουν αιχμηρά αντικείμενα (βελόνες), σύριγγες 
διενέργειας εμβολιασμών και δοχεία εμβολίων του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής & 
Προαγωγής Υγείας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας  της Π.Ε. Πειραιά και 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής ποσού 145,08€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. και β) 
ανάκληση της πλεονάζουσας πίστωσης. 

4. Έγκριση των όρων της με αρ. 2/2018 Διακήρυξης του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού της 
Π.Ε. Πειραιά, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση 
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 
Π.Ε. Πειραιά Περιφέρειας Αττικής, για τo σχολικό έτος 2018-2019. 

5. Έγκριση τροποποίησης διάθεσης πίστωσης και κατανομής κατ΄ έτος εγκεκριμένων 
έργων της Π.Ε. Πειραιά για την εφαρμογή των νέων τροποποιημένων πιστώσεων, 
σύμφωνα με την 1η τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2018. 
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Πειραιά) 

6. Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια είκοσι επτά (27) 
σφραγίδων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε Δυτικού Τομέα 
Αθηνών, συνολικού προϋπολογισμού 300,00 € συμπ. ΦΠΑ. 

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 84,50 € για την αμοιβή ενός 
εγκεκριμένου κτηνιάτρου εκτροφής, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος ελέγχου 
και εκρίζωσης της Βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων και αγελαίων βοοειδών, κατά το 



έτος 2016, σε αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού 
Τομέα Αθηνών. 
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Δυτικού Τομέα) 

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αμοιβής δικαστικών 
επιμελητών, για επιδόσεις της Διεύθυνσης Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας 
Νότιου Τομέα, ποσού 955,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

9. Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 για την ανάγκη κάλυψης δαπάνης για την 
προμήθεια υλικών συσκευασίας (κολλητική ταινία, stretch film,χαρτοκιβώτια και κόφτες) 
για το Κέντρο Διαχείρισης, Αποθήκευσης και Εφοδιασμού Ειδών Πρώτης Ανάγκης των 
Σημείων Διαμονής Προσφύγων της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών. 

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 3.200,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ αναφορικά με: α) την ετήσια συντήρηση – αναγόμωση 137 
υφιστάμενων πυροσβεστήρων για τα κτίρια της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, της 
Περιφέρειας Αττικής, καθώς και των Δ/νσεων Α/βάθμιας, Β/βάθμιας Εκπαίδευσης και 
ΚΕΔΔΥ Δ΄Αθήνας, καθώς και των υπηρεσιακών αυτοκινήτων και β) την προμήθεια 57 
πυροσβεστήρων για την κάλυψη νέων αναγκών των παραχωρημένων στην Περιφέρεια 
Αττικής κτιρίων στην θέση του Φαληρικού Όρμου. 

11. Έγκριση των όρων της υπ΄ αρ. 3/2018 Διακήρυξης του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. 
Νοτίου Τομέα Αθηνών, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση 
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. 
Νοτίου Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος  2018-2019, προϋπολογισμού 
154.350,00€ πλέον ΦΠΑ. 
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Νότιου Τομέα) 

12. Έγκριση των όρων της υπ' αρ. 4/2018 Διακήρυξης, του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού της 
Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), 
για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2018-2019. 

13. Λήψη απόφασης, για διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση  
(άρθ.32 παρ. 2β. στοιχεία αα και γγ του Ν.4412/2016), για την συνδιοργάνωση από την 
Περιφέρεια Αττικής, συναυλίας με τον Μίλτο Πασχαλίδη, στο Δήμο Νέας Ιωνίας. 

14. Λήψη απόφασης, για αλλαγή της ημερομηνίας διεξαγωγής της αθλητικής εκδήλωσης 
«Φεστιβάλ Μίνι Βόλεϊ 2018», με τους ίδιους όρους της διακήρυξης. 

15. Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης ποσού 1.000,00€ πλέον ΦΠΑ για τη 
συντήρηση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Γεννήτρια), που εξυπηρετεί τις ανάγκες του 
κτιρίου επί της Λ. Μεσογείων 448, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε.Β.Τ.Α. 

16. Έγκριση των όρων της διακήρυξης του νέου (3ου) Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. 
Βορείου Τομέα Αθηνών, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, του άρθρου 
33 του Ν. 4412/2016, για την προμήθεια 150 μελανοταινιών για εκτυπωτές τύπου 
Compuprint SP40 Plus, για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Μεταφορών & 
Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών. 

17. Λήψη απόφασης, για διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση  
(άρθ.32 παρ. 2β. στοιχεία αα και γγ του Ν.4412/2016), για την κάλυψη από την 
Περιφέρεια Αττικής, συναυλίας από το μουσικό σχήμα "Κώστας Μακεδόνας με Γιάννα 
Φαφαλιού", συμπεριλαμβανομένων και των πνευματικών δικαιωμάτων. 
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Βόρειου Τομέα) 

18. Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  ποσού 6.000,00€  συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ, για την ετήσια συντήρηση  του τηλεφωνικού κέντρου AVAYA (CPV: 50334130-5 
«Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης τηλεφωνικών κέντρων»). 

19. Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 1120/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς την 
καθαρή αξία των Τμημάτων 3 και 4 της προμήθειας υγειονομικού και φαρμακευτικού 
υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Ιατρείου Ταξιδιωτικής Ιατρικής της Διεύθυνσης 
Δημόσιας Υγείας και κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.Α.Α. 

20. Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  ποσού 600,00€  συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. για τη μεταφορά εκατόν είκοσι (120) περίπου σάκων κατεστραμμένων κρατικών 
πινακίδων της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α. στον ΟΔΔΥ.  



21. Έγκριση των όρων της υπ΄ αριθ. 7 / 2018 Διακήρυξης του 4ου Επιμέρους διαγωνισμού 
της Π.Ε. Ανατ. Αττικής, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την 
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τo σχολικό έτος  2018-2019, προϋπολογισμού 
564.812,50€ πλέον ΦΠΑ. 
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Ανατολικής Αττικής) 

22. Ανάθεση κατά το αρ. 118 του Ν. 4412/2016 για την ανανέωση δύο πιστοποιητικών 
ψηφιακών ταχογράφων για τα υπ’ αριθ. κυκλ. ΚΗΗ 3258 και ΚΗΙ 8226 υπηρεσιακά 
φορτηγά οχήματα της Π.Ε. Δυτικής Αττικής. 

23. Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του ν. 4412/2016 για ηλεκτρολογικές εργασίες για τις 
ανάγκες του ΚΤΕΟ Μάνδρας της Περιφέρειας Αττικής συνολικού προϋπολογισμού 
750,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

24. Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του ν. 4412/2016 για την προμήθεια πυροσβεστήρων, την 
συντήρηση, αναγόμωση και υδραυλική δοκιμή & αναγόμωση των ήδη υπαρχόντων 
πυροσβεστήρων στα κτίρια των Δ/νσεων της Π.Ε.Δ.Α., στην Α/θμια & Β/θμια 
Εκπαίδευση Δυτ. Αττικής, στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Δυτ. Αττικής καθώς επίσης και τη συντήρηση 
των πυροσβεστήρων των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε.Δ.Α., 
συνολικού προϋπολογισμού 3.400,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

25. Έγκριση ή μη του υπ. αρ. 14/15-06-2018 πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Συνοπτικών Διαγωνισμών & Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης της ΠΕΔΑ σχετικά με την αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης 
για την Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
προκήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών και προμήθεια ειδών 
για τη διοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης έτους 2018 της ΠΕΔΑ  προϋπολογισμού 
10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 700,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ για την προμήθεια τριών (3) μεταλλικών φοριαμών (αρχειοθήκες) για φύλαξη 
κατατιθέμενων φακέλων δικαιολογητικών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και 
μοτοσικλετών της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της  Περιφερειακής 
Ενότητας Δυτικής Αττικής. 

27. Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 για την επισκευή των συναγερμών στο 
Κεντρικό κτίριο της Π.Ε.Δ.Α. και του κτιρίου του Γενικού Αρχείου της Π.Ε.Δ.Α. 

28. Α) Ανάκληση της υπ. αρ. 1434/2018 (ΑΔΑ:ΨΑ9Θ7Λ7-ΕΤΗ)  της Οικονομικής Επιτροπής 
με θέμα: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης έως του ποσού των πενήντα 
χιλιάδων  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (50.000,00€) για την Συντήρηση και 
Υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης και  
Διαχείρισης Πυροπροστασίας  της Π.Ε. Δυτ. Αττικής, για ένα έτος». Β) Έγκριση δαπάνης 
και διάθεση πίστωσης έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων  συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. (50.000,00 €) για την Συντήρηση και Υποστήριξη του Ολοκληρωμένου 
Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης και  Διαχείρισης Πυροπροστασίας  της Π.Ε. Δυτ. 
Αττικής, για ένα έτος. 

29. Ανάθεση κατά το αρ. 118 του Ν. 4412/2016 για το σέρβις, την προμήθεια και 
τοποθέτηση ανταλλακτικών στο υπ’ αριθ. κυκλ. ΚΗΙ 8226 φορτηγό όχημα και στον υπ’ 
αριθ. ΜΕ 95280  φορτωτή, που ανήκουν στην Π.Ε. Δυτικής Αττικής. 

30. Έγκριση ή μη του υπ. αρ. 16/15-06-2018 πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Συνοπτικών Διαγωνισμών και Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης της ΠΕΔΑ για την αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης 
ΟΜΑΔΑΣ 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. 

31. Έγκριση των όρων της υπ’ αρ. 3/2018 Διακήρυξης για τη διενέργεια  ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, στα πλαίσια 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, προϋπολογισμού 158725,00 πλέον ΦΠΑ. 



32. Έγκριση ή μη των υπ. αρ. 9/30-05-2018, 18/15-06-2018 και 21/22-06-2018 των 
πρακτικών της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας /Αξιολόγησης των 
Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της ΠΕΔΑ 
αναφορικά με τον Συνοπτικό Διαγωνισμό για Α)την ανάδειξη αναδόχου τον προληπτικό 
καθαρισμό, αποψίλωση και απομάκρυνση ξηρής φυτικής βλάστησης κατά μήκος οδικού 
δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε.Δ.Α. για το έτος 2018 και Β) ανάδειξη αναδόχου για την κοπή 
καλαμιώνων στον υγρότοπο της Ψάθας προϋπολογισμού 35.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Δυτικής Αττικής) 

33.  Έγκριση των όρων της υπ’ αρ. 5/2018 Διακήρυξης Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. 
Νήσων, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση 
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 
Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2018-2019. 

34. Ανάθεση, κατά το άρθρο 118 του ν. 4412/2016, για τη συντήρηση, την επισκευή καθώς 
και για την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών και λιπαντικών των 
υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 

35. Διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά το άρθρο 32 παρ. 
2β περ. αα του Ν. 4412/2016, για την πραγματοποίηση συναυλίας την Κυριακή 8 Ιουλίου 
2018 στον Γαλατά, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων που συνδιοργανώνει η 
Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο Τροιζηνίας-
Μεθάνων. 

36. Διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά το άρθρο 32 παρ. 
2β περ. αα του Ν. 4412/2016, για την πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης 
(συναυλίας) στο Λιμάνι των Μεθάνων το Σάββατο 4 Αυγούστου 2018, στο πλαίσιο 
πολιτιστικών εκδηλώσεων που συνδιοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων. 

37. Διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά το άρθρο 32 παρ. 
2β περ. αα του Ν. 4412/2016, για την πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης 
(συναυλίας) το Σάββατο 4 Αυγούστου 2018 στο Λιμάνι Μεγαλοχωρίου, στο πλαίσιο των 
πολιτιστικών εκδηλώσεων που συνδιοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο Αγκιστρίου. 

38. Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την έκδοση ανάληψης πολυετούς 
υποχρέωσης για το έργο με ΚΑΕ 9782.08.006.01. 
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Νήσων) 

39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #217.296,34€#, για την 
πληρωμή αποζημίωσης και δικαστικής δαπάνης, σε εκτέλεση της υπ’αριθμ. 3077/2018 
αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία).  

40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε ΚΑΕ μισθοδοσίας εποχικού προσωπικού για 
το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2018. 

41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. για την ετήσια συντήρηση και αναγόμωση του πυροσβεστικού εξοπλισμού των 
υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών. 

42. Διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης (άρθρο 32, 
παρ. 2.β.γγ του Ν. 4412/2016) για την προμήθεια νομικών βιβλίων για την κάλυψη των 
αναγκών  του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων, 
Δ/νσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών  της  συνολικού 
προϋπολογισμού  3.500,00€ πλέον ΦΠΑ (4.340,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

43. Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 για την  προμήθεια  Μέσων Ατομικής 
Προστασίας της Δνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής ΠΕΚΤΑ 
συνολικού προϋπολογισμού 2.914,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

44. Τροποποίηση της Απόφασης 598/2018 (ορθή επανάληψη  ΑΔΑ: ΩΖΔΙ7Λ7-5ΕΞ) περί 
«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  6.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 
για την συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής ως μέλος στη διεθνή  ηλεκτρονική 
πλατφόρμα για την  κλιματική αλλαγή  «Νon State Actor Zoone for CLIMATE ACTION 
(NAZCA)» δια μέσου του προγράμματος «Lima- Paris Action Agenda» και ειδικότερα 



στην επιμέρους δράση«Compact of Sates and Regions Alliance –Τhe Climate Group» 
για την περίοδο Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2018, σύμφωνα με την 156/2018 απόφαση 
σκοπιμότητας του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 

45. Έγκριση όρων της διακήρυξης του επαναληπτικού ηλεκτρονικού άνω των ορίων 
(διεθνούς) ανοικτού διαγωνισμού για την «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΔΡΑΣΕΙΣ 1β, 1δ) 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 
€244.280,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

46. Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 για την απόκτηση πιστοποιητικών 
ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων υπηρεσιακού φορτηγού με αρ. κυκλοφορίας ΚΥ 
5537 και μηχανημάτων έργου  της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών από 
διαπιστευμένο φορέα ελέγχου. 

47. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το μετασχηματισμό της Αττικής σε έξυπνη 
Περιφέρεια συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

48. Παράταση της συνολικής διάρκειας της υπ’ αρ. 18/2018 σύμβασης, που αφορά τις 
υπηρεσίες συντήρησης βάσης δεδομένων παλαιού πρωτοκόλλου για τις ανάγκες  της 
Περιφέρειας Αττικής, συμβατικού προϋπολογισμού 18.476,00€ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 24%. 

49. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού 44.000€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (31.400€ για υπηρεσίες συντήρησης και 12.600€ για 
προμήθεια υλικών επισκευής) για την ετήσια συντήρηση και επισκευή των κλιματιστικών 
μηχανημάτων των κτιρίων όπου στεγάζονται οι επιτελικές Διευθύνσεις της Περιφέρειας 
Αττικής και οι Διευθύνσεις της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών. 

50. Έγκριση πολυετούς δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού 16.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (4.000€ για υλικά και 12.000€ για υπηρεσίες)  για την 
συντήρηση και επισκευή Ανελκυστήρων Υπηρεσιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, 
διάρκειας δύο (2) ετών, (τρία οικονομικά έτη). 

51. Απόδοση ανταποδοτικού τέλους λαϊκών αγορών στους Δήμους δικαιοδοσίας της 
Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2017. 

52. Λήψη απόφασης επί αποδοχής ή μη της εξώδικης πρόσκλησης της ένωσης εταιρειών 
«ΤΟΙ ΤΟΙ (HELLAS) AE-ΕΥΡΟΠΡΑΙΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ» για ματαίωση του 
Ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Τοποθέτηση-απομάκρυνση-γενικότερη 
διαχείριση των κινητών χημικών τουαλετών στις λαϊκές αγορές αρμοδιότητας της Δ/νσης 
Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής για την κάλυψη των αναγκών των πωλητών 
που δραστηριοποιούνται σε αυτές για χρονικό διάστημα 30 εβδομάδων», συνολικού 
προϋπολογισμού 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Διακήρυξη 12/2017, με 
συστημικό αριθμό 51364. 

53. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.568,60€ για την πληρωμή 
δικαστικών επιμελητών. 

54. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού 3850,00€ 
συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ για την επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για την 
κάλυψη αναγκών δ/νσεων ΚΤ Αθηνών ΠΑ. 

55. Έγκριση των υπ’ αρ. 34/2018 (Ορθή επανάληψη) και 43/2018 Πρακτικών της 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής αναφορικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
του 1ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα στα πλαίσια του Δυναμικού 
Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) της Περιφέρειας Αττικής για την προμήθεια ειδών γραφικής 
ύλης και αναλώσιμων (μελάνια, τύμπανα κλπ) για την κάλυψη των αναγκών της 
Περιφέρειας Αττικής, των Δ/μσεων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας της 
Περιφέρειας Αττικής και του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. 
(Δ/νση Οικονομικών Κεντρικού Τομέα) 

56. Αίτημα παραχώρησης χρήσης χώρου στο Αττικό Άλσος για μικρή ιδιωτική εκδήλωση 
στις 7-7-2018. 
(Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών) 



57. Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας, στο πλαίσιο της 
μελέτης «Ολοκλήρωση μελέτης βελτίωσης, χάραξης και διαπλάτυνσης της επαρχιακής 
οδού Μέγαρα- Αλεποχώρι (Ορεινό τμήμα)» μέχρι 30-06-2019. 

58. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ  ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ» αναδόχου ΔΑΜΩΝ Α.Τ.Ε., μέχρι 30-11-2018. 
(Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Δυτικής Αττικής) 

59. Εισήγηση για παράταση συνολικής και τμηματικών προθεσμιών για το έργο 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΥΔΑΠ», συμβατικής δαπάνης 20.826.535,59 Ευρώ με το Φ.Π.Α Αναδόχου  «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.» 

60. Έγκριση του «ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι» του διαγωνισμού του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ "ΛΕΩΦ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" & "ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ) - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ - ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - 
ΣΧΙΣΤΟΣ", προϋπολογισμού 2.950.000,00 € με ΦΠΑ και Κ.Α.Ε. 9781.07.042. 

61. 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. 

62. Έγκριση Πρακτικού ΙV της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης: 
«Μελέτη Αντιπλημμυρικών έργων στα ρέματα: Μεγάλο Ποτάμι Καλλονής Τροιζηνίας, 
Λάκα και Αγία Τριάδα Λουτρόπολης Μεθάνων, Μεγάλο Ποτάμι στο Βαθύ Μεθάνων, 
Σκοτεινής Ν. Αίγινας και Λεύκη Ν. Αίγινας» προεκτιμώμενης αμοιβής 1.341.515,80€  (με 
Φ.Π.Α.) 

63. Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου "Κατασκευή 
συλλεκτήρων ομβρίων στην περιοχή Σαλαμίνας της Νήσου Σαλαμίνας", συμβατικής 
δαπάνης 6.552.995,69 € (με Φ.Π.Α.), αναδόχου εταιρείας ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. 

64. Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών "Καθαρισμός ρεμάτων 
εντός των διοικητικών ορίων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων" , προϋπολογισμού 
615.000,00 € , αναδόχου εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 
(Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιώς & Νήσων) 

65. Έγκριση διακήρυξης και των παραρτημάτων της και περίληψης διακήρυξης για τη 
διενέργεια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών: «Εγκατάσταση, 
προγραμματισμός και προσθήκη μονάδας ασύρματης επικοινωνίας σε ρυθμιστές τύπου 
MTC» προϋπολογισμού:  218.240,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 

66. Έγκριση επιβολής ποινικής ρήτρας για το 2ο τμήμα της σύμβασης παροχής «ΣΠ-01/15: 
Συντήρηση, βελτίωση & εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητας 
ΔΚΕΣΟ», αναδόχου «Κ/Ξ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ– ΝΑΤΟΥΡΑ ΑΕ- ΒΙΟΛΙΑΠ - ΑΤΕΒΕ». 

67. Διαβίβαση αιτήματος της εταιρείας «ECOPHOS» παρόχου του 2ου τμήματος της 
παροχής υπηρεσιών «ΣΗΜ-02/17: Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικών 
εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης Ν. Αττικής για 2017-2018», για λήψη 
απόφασης  περί αντικατάστασης ή μη μέρους των ρυθμιστών του εν λόγω τμήματος. 

68. Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση των 
εργασιών κατασκευής της οδού Αγίας Άννας από την Ιερά Οδό έως την οδό Ορφέως και 
της οδού Αγ. Πολυκάρπου από την οδό Αγ. Άννας έως το ρέμα Προφήτη Δανιήλ», 
προϋπολογισμού 4.700.000,00€, αναδόχου «Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ». 

69. Έγκριση διακήρυξης, ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Οριζόντια και 
κατακόρυφη σήμανση οδικού δικτύου Περιφέρειας Αττικής (Πρώην ΔΕΣΕ)» (κωδικός 
έργου:2014ΕΠ58500002),προϋπολογισμού 3.000.000,00€. 

70. Έγκριση διακήρυξης, ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: "Καθαρισμός – συντήρηση 
– κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής και αγωγών ομβρίων’’ (κωδικός 
2017ΕΠ58500015), προϋπολογισμού 1.000.000,00€ με Φ.Π.Α. 
(Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών) 

71. Έγκριση: 1) της Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου 
κατασκευής του έργου: «Εργασίες Άρσης Καταπτώσεων Πρανών Ρεμάτων Περιφέρειας 



Αττικής έτη 2018-2019»προϋπολογισμού: 3.600.000,00€ (με ΦΠΑ ) και των τευχών 
Δημοπράτησης 2) της διενέργειας του Διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 3) της 
δημοσίευσης της διακήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 4) της αποστολής περίληψης διακήρυξης 
για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής. 

72. 1. Έγκριση του 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών (προσωρινού αναδόχου) και 
κατακύρωση της σύμβασης του έργου: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 
ΣΤΑ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», ΑΠ 101/18, με κωδικό 2015ΕΠ58500005 
της Σ.A.E.Π. 585, προϋπολογισμού 588.136,13 ΕΥΡΩ (ΜΕ Φ.Π.Α.) και 2. 
Εξουσιοδότηση της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας της Περιφέρειας 
Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 
(Δ/νση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας) 

73. 1. Έγκριση του «ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι» για την ανάδειξη μειοδότη του διαγωνισμού του έργου: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ», με προϋπολογισμό δημοπράτησης 992.560,00€  (με τα 
απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 2. Εξουσιοδότηση της Δ.Τ.Ε. Περ. Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. 
(Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ανατολικής Αττικής) 

74. Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ του Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της 
μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΓΙΩΝ 
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΙΛΙΟΥ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, 
ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ», με προεκτιμώμενη αμοιβή 4.022.706,39 € (χωρίς 
Φ.Π.Α.) 

75. Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 
3.983.870,97 € (πλέον ΦΠΑ 24%) 

76. Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 2.380.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) 

77. 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 «Εργασίες άρσης επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας 
περιφερειακών ενοτήτων Κεντρικού, Νότιου, Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθηνών-Έργο 
4», συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000,00 € (με ΦΠΑ 24%).  

78. Έγκριση χορήγησης χαλύβδινων σωλήνων ύδρευσης Φ600 στη Διεύθυνση τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας Αττικής για χρήση τους στο έργο: «Έργα Υποδομών για την 
Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α')», αναδόχου ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. 
(Δ/νση Τεχνικών Έργων) 

 
Παρακαλείσθε, σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε τη Γραμματεία της Οικονομικής 
Επιτροπής κα. Ντόβα Μαρία (τηλ. 213 2063776) ή κα Κονταρά Γεωργία (τηλ. 2132063538). 
Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής αναρτώνται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο 
site της Περιφέρειας. 
 

Ο Πρόεδρος της  
  Οικονομικής Επιτροπής 

 
 
 

Χρήστος Καραμάνος 


