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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 42ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής στην τακτική συνεδρίασή της, την 13-07-2018 
ημέρα Παρασκευή, και ώρα 09:30π.μ., που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Περιφερειακών 
Επιτροπών (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος), συζήτησε τα παρακάτω θέματα, που έλαβαν αριθμό 
απόφασης από 1949  έως 1958, έτους 2018: 
 

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 

1 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού της 
Επιτροπής Καταλληλόλητας που αφορά τα ακίνητα ευρισκόμενα επί της Λ. 
Κηφισίας 18 και Γκύζη και επί της Λ. Κηφισίας 20 και Γκύζη στο Δήμο 
Αμαρουσίου, για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Π.Ε. Βόρειου Τομέα.  1949 

2 

Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη έγκρισης του με αρ. 1/2018 
Πρακτικού Γνωμοδοτικής Επιτροπής αναφορικά με την αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλαν οι προσωρινοί ανάδοχοι της 
με αρ. πρωτ. 124046/22-06-2018 Πρόσκλησης συμμετοχής σε διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την επιλογή 
αναδόχου/αναδόχων για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη δύο (2) 
πολιτιστικών εκδηλώσεων και συγκεκριμένα: α. για την ηχητική και 
φωτιστική κάλυψη της πολιτιστικής εκδήλωσης «Κουντουριώτεια» που 
συνδιοργανώνει η Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο 
Ύδρας, συνολικού προϋπολογισμού 2.500,00€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ και β. για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη της πολιτιστικής 
εκδήλωσης «HMS GLOUCESTER 77 χρόνια μετά…..» που 
συνδιοργανώνει η Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με το Δήμο 
Κυθήρων, συνολικού προϋπολογισμού 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ. 1950 

3 

Έγκριση του υπ’ αρ. 25/2018 Πρακτικού της τριμελούς Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ, για την παροχή υπηρεσιών 
καθαριότητας στα κτίρια που στεγάζονται: το ΚΤΕΟ Χολαργού, η Δ/νση 
Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών και οι 
Υπηρεσίες της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής που 
βρίσκονται στον τρίτο όροφο επί της οδού Λ. Συγγρού 80-88, συνολικού 
προϋπολογισμού 49.600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 1951 

4 

Έγκριση του Πρακτικού της τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει της τιμής σε ευρώ, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ/ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV: 33680000-0) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ 
ΧΡΗΣΤΕΣ ΟΥΣΙΩΝ», προϋπολογισμού 41.090,00€ συμπεριλαμβανομένου 1952 
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του Φ.Π.Α. 

1ο ΕΗΔ 

Έγκριση όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια Συνοπτικού Μειοδοτικύ 
Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη Συντήρηση 
και Υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Έγκαιρης 
Προειδοποίησης και Διαχείρισης Πυροπροστασίας στην Περιφερειακή 
Ενότητα Δυτικής Αττικής, για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού 50.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 1953 

2ο ΕΗΔ 

Έγκριση του με αρ.50/2018 Πρακτικού της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής για τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών 
κατακύρωσης της εταιρείας «SWEDISH SYSTEMS SECURITY ΜΟΝ. 
Ε.Π.Ε.» για την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών φύλαξης Πάρκων και 
Αλσών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο της υφιστάμενης 
σύμβασης 1/2017.  1954 

3ο ΕΗΔ 

Λήψη απόφασης επί αποδοχής του αριθ. 11/2018 πρακτικού της  
αρμόδιας τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αναφορικά με αποσφράγιση 
και αξιολόγηση των προσφορών της αριθ. πρωτ. οικ. 127973/2018 
Διακήρυξης Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής σε ευρώ, 
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, συνολικού Προϋπολογισμού 60.000,00€ πλέον του Φ.Π.Α.  1955 

4ο ΕΗΔ 

Λήψη απόφασης επί αποδοχής του αριθ. 12/2018 πρακτικού  της  
αρμόδιας Tριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής  αναφορικά με 
αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών  της αριθ. οικ.  
127984/2018 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού της Π.Ε. Noτίου Τομέα 
Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής σε ευρώ, 
για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των παραχωρημένων στην 
Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων και 
Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού όρμου έως τρίμηνο από την 
ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης  συνολικού Προϋπολογισμού 
53.000,00€ πλέον του Φ.Π.Α. 1956 

5ο ΕΗΔ 
Έγκριση μετακινήσεων εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων. 

1957 

6ο ΕΗΔ 

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Περιφερειακής Συμβούλου κας 

Τουτουνζή. 
1958 

 
Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής αναρτώνται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο site 
της Περιφέρειας Αττικής http://www.patt.gov.gr. 
 
 O Πρόεδρος της  
 Οικονομικής Επιτροπής 
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