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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 45ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής στην τακτική συνεδρίασή της, την 24-07-2018 
ημέρα Τρίτη 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 2035 έως 2122, έτους 2018: 
 

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 

1 

Αδυναμία εκτέλεσης της προγραμματισθείσας μουσικής εκδήλωσης (συναυλίας) με 
τον Μανώλη Μητσιά στο Λιμάνι των Μεθάνων το Σάββατο 4 Αυγούστου 2018, στο 
πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων που συνδιοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο Τροιζηνίας – Μεθάνων 

2035 

2 

Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, 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. 

2036 

3 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού συνολικού ύψους 6.300,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την πληρωμή των εργασιών 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 για την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών 
όπου απαιτούνται. 

2037 

4 
Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια βενζίνης 
αμόλυβδης για την κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων της Π. Ε. Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής. 

2038 

5 

Διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά το άρθρο 32 
παρ. 2β περ. αα του Ν. 4412/2016, για την πραγματοποίηση θεατρικών 
παραστάσεων την 4η  & 5η  Σεπτεμβρίου 2018 στις Σπέτσες, που συνδιοργανώνει η 
Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο Σπετσών, στο 
πλαίσιο της Εβδομάδας Πολιτιστικών εκδηλώσεων για την «Αρμάτα 2018». 

2039 

6 

Αντικατάσταση του δεύτερου αναπληρωματικού μέλους - γραμματέα της Τεχνικής 
Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών καταπολέμησης των 
κουνουπιών σε περιοχές της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Τροιζηνίας – 
Μεθάνων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για την τριετία 
2018-2020. 

2040 

7 
Συμπληρωματική έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή μίσθωσης 
ταχυδρομικών θυρίδων της ΠΕ Νήσων. 

2041 

8 Επιστροφή παραβόλων αχρεωστήτως καταβληθέντων 2042 

9 

Διάθεση πίστωσης και έγκρισης δαπάνης έργου για την πληρωμή πολυετούς 
υποχρέωσης για το έργο « ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Δ.Κ. 
ΜΟΣΧΑΤΟΥ » Ν.Τ. ΑΘΗΝΩΝ οικ. έτους 2018».Συνολικού προϋπολογισμού 
1.264.622,80 €. 

2043 

10 Ανάθεση κατά το άρθρο118 του Ν.4412/2016 για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας 2044 
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συντήρησης – 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 1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και για την προμήθεια 57 νέων 
πυροσβεστήρων για την κάλυψη νέων αναγκών των παραχωρημένων στην 
Περιφέρεια Αττικής κτιρίων στην θέση του Φαληρικού Όρμου 2.200,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

11 

Τροποποίηση της Απόφασης με αριθ. 568/2018 της Οικονομικής Επιτροπής  σχετικά 
με την έγκριση  δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 60.000€, πλέον ΦΠΑ, για 
την προμήθεια  πτυσσόμενων καθισμάτων, ειδών εξοπλισμού γραφείου καθώς και 
μεταλλικών ραφιών(dexion) με τα υλικά συναρμολόγησης αυτών, για την κάλυψη των 
αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας της  Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών. 

2045 

12 

Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου μη παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής 
υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών του Κέντρου Διαχείρισης, Αποθήκευσης 
και Εφοδιασμού Ειδών Πρώτης Ανάγκης των Σημείων Διαμονής Προσφύγων  της 
Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών και έγκριση  ή μη της πληρωμής του υπ’αριθ. 2049/2018 
τιμολογίου της επιχείρησης ΑΙΑΝΤΑΣ –ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 
Α.Ε. 

2046 

13 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη των δαπανών: α) 
μεταφοράς του εξοπλισμού  και αρχείου της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ 
Αθήνας, λόγω μεταστέγασης, στο  νέο κτίριο επί της οδού Αρκαδίας 22, Περιστέρι, β) 
μεταφοράς έξι (6)  τόνων περίπου, κομμένων πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων της 
Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών στη Δ.Δ.Δ.Υ και γ) 
μεταφοράς παλαιού αρχείου της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Δυτικού 
Τομέα Αθηνών στο χώρο του αρχείου ΚΤΕΟ Μάνδρας, συνολικού προϋπολογισμού 
48.700,00 €, συμπ. ΦΠΑ. 

2047 

14 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια σκληρού δίσκου για την 
αποκατάσταση της λειτουργίας του ασύρματου δικτύου (Wi-Fi) στο κτίριο επί των 
οδών Τρώων 1 και Χαλκίδος Περιστέρι, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. 
Δυτικού Τομέα Αθηνών, συνολικού προϋπολογισμού 124,00 € συμπ. ΦΠΑ. 

2048 

15 

Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, κατά το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών 
ετήσιας λειτουργικής και τεχνικής υποστήριξης του Συστήματος Γραμματοσήμανσης 
της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, καθώς και 
την προμήθεια δύο (2) μελανωτήρων, συνολικού προϋπολογισμού 734,08 €, συμπ. 
ΦΠΑ (παροχή υπηρεσιών ποσό 438,96 € συμπ. ΦΠΑ, ανταλλακτικά ποσό 295,12 € 
συμπ. ΦΠΑ). 

2049 

16 

Διενέργεια διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση 
υπηρεσιών ετήσιας λειτουργικής και τεχνικής υποστήριξης του Συστήματος 
Γραμματοσήμανσης της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της ΠΕ Δυτικού Τομέα 
Αθηνών, καθώς και την προμήθεια δύο (2) μελανωτήρων, συνολικού 
προϋπολογισμού 734,08 €, συμπ. ΦΠΑ (παροχή υπηρεσιών ποσό 438,96 € συμπ. 
ΦΠΑ, ανταλλακτικά ποσό 295,12 € συμπ. ΦΠΑ). 

2050 

17 

Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 για την ετήσια παροχή υπηρεσιών 
συντήρησης: Α) τριών (3) ανελκυστήρων (2 ανελκυστήρες προσώπων και 1 
αναβατόριο) που βρίσκονται στο κτίριο επί των οδών Τρώων 1 & Χαλκίδος, 
Περιστέρι, όπου στεγάζονται υπηρεσίες της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, Β) ενός (1) 
ανελκυστήρα που βρίσκεται στο κτίριο επί της οδού Θηβών 250, Αιγάλεω, όπου 
στεγάζεται το Κέντρο Διαφ/σης Διάγνωσης & Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) Γ’ Αθήνας και Γ) 
ενός (1) ανελκυστήρα που βρίσκεται στο κτίριο επί της  οδού Μάκρης 3, Αιγάλεω, 
όπου στεγάζεται η Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας, συνολικής 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.400,00 €, συμπ. ΦΠΑ (πολυετής υποχρέωση). 

2051 

18 

Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 για την τακτική συντήρηση των 
συστημάτων κλιματισμού και κλιματιστικών μηχανημάτων, των δύο (2) κτιρίων όπου 
στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών (Τρώων 1 & Χαλκίδος, 
Περιστέρι και  Ιερά Οδός 294, Αιγάλεω), της Δ/νσης Πρωτ/θμιας Εκπαίδευσης Γ’ 
Αθήνας και του ΚΕΔΔΥ Γ’ Αθήνας, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, συνολικού 
προϋπολογισμού 5.600,00 €, συμπ. ΦΠΑ, (πολυετής υποχρέωση). 

2052 

19 
Διενέργεια διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά το άρθρο 
32 του Ν.44212/2016, για την κάλυψη των καλλιτεχνικών αμοιβών της θεατρικής 

2053 
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παράστασης «Αντιγόνη», που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό θέατρο «Αλέξης 
Μινωτής» του Δήμου Αιγάλεω, την 15η Σεπτεμβρίου 2018, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
19/2018 Απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού & Αθλητισμού Περιφέρειας Αττικής, 
συνολικού προϋπολογισμού 18.600,00 €, συμπ. ΦΠΑ. 

20 

Διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση κατά 
το άρθρο 32 παρ. 2 περ.αα του Ν. 4412/2016 για την διοργάνωση συναυλίας στα 
πλαίσια των εκδηλώσεων «ΛΑΜΠΕΤΕΙΑ» προϋπολογισμού 7.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

2054 

21 

Έγκριση ή μη του υπ. αρ. 24/17-7-2018 πρακτικού 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 (δικαιολογητικά κατακύρωσης). 

2055 

22 

Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την καταβολή ποσού συνολικού ύψους 
7.832,28€ στην εταιρία με την επωνυμία πρώην «ΛΥΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ 
Ε.Π.Ε.» και ήδη «FOOD FAMILY Ι.Κ.Ε.» για την εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 188/2018 
απόφασης του Ειρηνοδικείου Πειραιά (Τακτική Διαδικασία). 

2056 

23 

Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ενός 
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (γεννήτριας) που θα υποστηρίζει στο νέο κτίριο δύο 
ψυκτικούς  θαλάμους 1000 και 500 Watt αντίστοιχα, της Διεύθυνσης Δημόσιας 
Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, 
ποσού 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

2057 

24 

Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση πίστωσης για τη συντήρηση δύο ψυκτικών θαλάμων 
(ενός μονόθυρου και ενός τρίθυρου), της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριμνας, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, ποσού 700,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

2058 

25 

Έγκριση ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, για την επισκευή (εργασία 
και ανταλλακτικά)  ενός  εκτυπωτή τύπου HP LASERJET 4200 της Δ/νσης Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕΒΤΑ, ποσού 99,20€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ. 

2059 

26 

Αποδοχή ή μη του υπ’ αρ.  12/2018 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 ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν στον 
3Ο επιμέρους διαγωνισμό της Π.Ε. Βορείου Τομέα, στο πλαίσιο της εφαρμογής του 
Δυναμικού Συστήματος Αγορών, 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,  με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 4.650,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

2060 

27 

Έγκριση των όρων της διακήρυξης, του συνοπτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Βορείου 
Τομέα Αθηνών, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας πολυετούς υποχρέωσης 
στους χώρους όπου στεγάζονται Υπηρεσίες του Β΄ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Αθηνών, συνολικού 
προϋπολογισμού 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κατανομή 
10.000,00€ για το έτος 2018 & 20.000,00€ για το έτος 2019. 

2061 

28 

Ανάθεση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, για την καταστροφή 
ληγμένων εμβολίων, φαρμάκων και υγειονομικού υλικού του Ιατρείου ταξιδιωτικής 
ιατρικής της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.Α.Α. 
συνολικού προϋπολογισμού 620,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 

2062 

29 

Ανάθεση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, για την μεταφορά 
εκατόν είκοσι (120) περίπου σάκων κατεστραμμένων κρατικών πινακίδων της 
Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α. στον ΟΔΔΥ, συνολικού 
προϋπολογισμού 600,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 

2063 

30 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 7.564,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την προμήθεια της κάμερας -στη θέση Κατσιμίδι- 
του Ολοκληρωμένου Συστήματος Πυροπροστασίας και Πυρόσβεσης της 

2064 
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Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.   

31 

Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  ποσού 18.600,00€,  
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για  την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (11.000 
λίτρα απλής αμόλυβδης βενζίνης και 718 λίτρα πετρελαίου κίνησης) για την κάλυψη 
των αναγκών των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε.Α.Α., εκ 
των οποίων 17.600,00€ με ΦΠΑ για απλή αμόλυβδη βενζίνη και 1.000,00€ με ΦΠΑ 
για πετρέλαιο κίνησης, [CPV: 09132100-4 (Αμόλυβδη βενζίνη), 09134200-9 
(Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ)]. 

2065 

32 

Λήψη απόφασης περί έγκρισης  Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής 
υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α. στο πλαίσιο του Συνοπτικού Διαγωνισμού της με αρ. 6/2018 
Διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου για την ενός έτους παροχή υπηρεσιών 
σχετικά με: Α. Τη Συντήρηση (Διασφάλιση και Υποστήριξη Καλής Λειτουργίας, 
Αποκατάσταση Βλαβών και Δυσλειτουργιών και Υπηρεσίες Συντήρησης) του 
Εξοπλισμού (CPV: 45343100-4) και Β. Τη Συντήρηση (Διασφάλιση και Υποστήριξη 
Καλής Λειτουργίας, Υπηρεσίες Συντήρησης) του Λογισμικού Συστήματος και του 
Λογισμικού Εφαρμογών (CPV: 72267100-0) του Ολοκληρωμένου Συστήματος 
Πυροπροστασίας και Πυρόσβεσης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής 
της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 24.800,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

2066 

33 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #17.336,13€#, για την 
πληρωμή δικαστικής δαπάνης, σε εκτέλεση της υπ’αριθμ. 958/2018 αποφάσεως του 
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 17ο Τριμελές). 

2067 

34 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης ποσού 
1.173,00 € στoν  κο ΤΣΟΥΛΗ ΛΕΥΤΕΡ, λόγω  καταστροφής από εγκληματικές 
ενέργειες, του περιπτέρου που είχε μισθώσει από τον Δήμο Αθηναίων και του 
εμπορεύματος που είχε μέσα σε αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 
2/2572/0026 (ΦΕΚ 544/Β΄/05-03-2014). 

2068 

35 
Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος, 
μετά την υποβολή Δ.Φ.Ε. Νομικών Προσώπων (άρθρο 45 ν. 4172/2013), για το 
φορολογικό έτος 2017. 

2069 

36 

Έγκριση του υπ’ αρ. 51 Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής αναφορικά με την 
ένταξη ενός οικονομικού φορέα στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών του άρθρου 33 του 
Ν. 4412/2016 για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων (μελάνια, 
τύμπανα κλπ) για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων της Περιφέρειας Αττικής, 
των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής 
και των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για τρία (3) έτη. 

2070 

37 

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση έκδοσης ΧΕΠ ποσού 600,00€ και 
ορισμού υπολόγου, για κάλυψη δαπάνης ανανέωσης συνδρομητικού λογαριασμού 
(πρόγραμμα EXPRESS) για τις ηλεκτρονικές συσκευές e-pass, για τα διόδια της 
Αττικής Οδού , για τους επόπτες της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών. 

2071 

38 
Επιστροφή καταβληθέντων τελών μεταβίβασης στους δικαιούχους της συνημμένης 
κατάστασης, συνολικού ποσού  838,00€, λόγω μη πραγματοποιήσεως της 
μεταβίβασης των οχημάτων τους. 

2072 

39 

Έγκριση των όρων της διακήρυξης του ηλεκτρονικού, άνω των ορίων, ανοικτού 
Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών υλικοτεχνικής  υποστήριξης για τη 
διοργάνωση πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Δεκέμβριος 
2018 - Δεκέμβριος 2019), προϋπολογισμού 377.500,00 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ  (CPV 79952100-3).  

2073 

40 

Έγκριση των υπ’ αρ. 46/2018, 52/2018 και 53/2018 Πρακτικών της πενταμελούς 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 
των διαγωνισμών που διενεργούνται από το τμήμα Ανοικτών Διαδικασιών 
Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα, 
αναφορικά με τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για “την κάλυψη των αναγκών 
στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης με τον ΣΕΓΑΣ του Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας 
2018”, (CPV: 92622000-7) προϋπολογισμού 203.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ (Διακήρυξη 5/2018) και ανάδειξη μειοδοτών .   

2074 

41 
Έγκριση των όρων της διακήρυξης του ηλεκτρονικού, άνω των ορίων, ανοικτού 
διαγωνισμού για την κάλυψη των παράλληλων εκδηλώσεων του Μαραθωνίου 

2075 
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Αθήνας 2018 ΣΕΓΑΣ/AIMS, προϋπολογισμού 77.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ. (CPV 92622000-7). 

42 

Έγκριση του υπ’αρ.31/2018 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 προμήθεια συστημάτων πόσιμου νερού - ψυκτών για τις ανάγκες των 
Δ/νσεων του κεντρικού τομέα  της Περιφέρειας Αττικής προϋπολογισμού 32.258,07€ 
πλέον Φ.Π.Α. (συνολικά 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

2076 

43 
Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του ν.4412/2016, για την προμήθεια τριάντα (30)  
τηλεφωνικών συσκευών  για τις ανάγκες των Διευθύνσεων της Π.Ε. Κ.Τ της 
Περιφέρειας Αττικής  προϋπολογισμού 750,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

2077 

44 

Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 για την επισκευή των μηχανημάτων 
της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας, της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και της Δ/νσης 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου Π.Ε. Κεντρικού Τομέα, 
προϋπολογισμού 1.773,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

2078 

45 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 8.000,00 € πλέον ΦΠΑ 
(9.920,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την μεταφορά του αρχείου   της Δνσης 
Ταμειακής Διαχείρισης και της  Δνσης Οικονομικής Διαχείρισης της  Περιφέρειας 
Αττικής. 

2079 

46 

Διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης (άρθρο 
32, παρ. 2.β.γγ του Ν. 4412/2016) για τη διοργάνωση μιας μουσικής συναυλίας με το 
σχήμα των Χαϊνηδων στο Πεδίο του Άρεως στις 25 Ιουλίου 2018, συνολικής αξίας 
7.440,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). 

2080 

47 

Λήψη απόφασης για διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
διακήρυξης (άρθρο 32, παρ. 2.β.γγ του Ν. 4412/2016) για υπηρεσίες δημιουργίας 
Διπλογραφικών Εγγραφών από το απλογραφικό σύστημα του έτους 2015 στο 
Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής, συνολικής αξίας 
7.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), ενώπιον της Οικονομικής 
Επιτροπής σε επόμενη συνεδρίασή της  

2081 

48 

Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, για την παροχή υπηρεσιών 
παραλαβής, αποθήκευσης σε ιδίους χώρους, συσκευασίας και διανομής με ίδια 
μέσα, των ειδών του προγράμματος ΤΕΒΑ 2016, προϋπολογισμού 17.977,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Το θέμα 
αποσύρεται 

49 

Ανάθεση, κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, για την προμήθεια πλαστικών 
σακουλών τύπου super market, προϋπολογισμού 3.300,00 €, συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. για τις ανάγκες διανομής προϊόντων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) που 
χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) – 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ. 

Το θέμα 
αποσύρεται 

50 

Τροποποίηση της υπ’αρ.1846/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί 
έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συντήρηση και επισκευή του 
εξοπλισμού της Περιφέρειας Αττικής ποσού 165.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.  

2082 

51 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 84.630,00€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. (80.600,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τις εκδηλώσεις και 4.030,00€ 
για τυχόν πνευματικά δικαιώματα που μπορεί να προκύψουν) για τη διοργάνωση 
οκτώ (8) μουσικών συναυλιών και παραστάσεων στο Αττικό Άλσος τον Σεπτέμβριο 
2018. 

2083 

52 

Λήψη απόφασης για διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
διακήρυξης (άρθρο 32, παρ. 2.α του Ν. 4412/2016) για υπηρεσίες εστίασης για την 
εκδήλωση που θα αφορά στην Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των 
Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος (Σεπτέμβριος 2018), συνολικής 
αξίας 1000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), ενώπιον της Οικονομικής 
Επιτροπής σε επόμενη συνεδρίασή της. 

2084 

53 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, ποσού 23.057  € για καταβολή στην 
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών 
Λαϊκών Αγορών   για  κουπόνια του μηνός  Μαΐου  2018, στα πλαίσια του 
προγράμματος «διάθεσης ειδών Λαϊκών Αγορών σε ευπαθείς ομάδες. 

2085 
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54 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, ποσού 2.397.541,65 €, για απόδοση 
ανταποδοτικού τέλους Λαϊκών Αγορών στους Δήμους χωρικής αρμοδιότητας της 
Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2017. 

2086 

55 

Έγκριση πρακτικού και αποτελέσματος για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του 
διαγωνισμού του έργου: «Άρση επικινδυνότητας και αντιμετώπιση αστοχιών στο 
οδόστρωμα οδών αρμοδιότητας Δ.ΔΙ.Μ.Υ.», προϋπολογισμού 2.650.000,00€ (με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

2087 

56 

Έγκριση παράτασης της 1ης τμηματικής προθεσμίας των άρθρωνΑ.Τ. 4, Α.Τ.5, Α.Τ.6 
και Α.Τ.7 της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «ΣΗΜ-05/15: Συντήρηση & Άρση 
βλαβών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Ν. Αττικής»Παρόχου«ΒΙΟΛΙΑΠ 
ΑΤΕΒΕ». 

2088 

57 

Αντικατάσταση μέλους τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των 
υπηρεσιών του 2ου τμήματος της σύμβασης της παροχής υπηρεσιών ΣΗΜ 02/17 
«Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης Ν. 
Αττικής για 2017-2018». 

2089 

58 

Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις παρ. 3δ και 3ε του 
άρθρου 133 του Ν.4270/2014 για συμπληρωματικές υπηρεσίες στα πλαίσια της 
σύμβασης παροχής υπηρεσιών: "ΣΗΜ-03/14:Συντήρηση εξοπλισμού Συστήματος 
Διαχείρισης Κυκλοφορίας και λειτουργία Κ.Δ.Κ", παρόχου «ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ». 

2090 

59 

1. Έγκριση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 500.000€ (με αναθεώρηση και 
ΦΠΑ). 2. Κατακύρωση της σύμβασης του έργου «ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 500.000€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) στον 
προσωρινό ανάδοχο, τον οικονομικό φορέα «ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ 
ΚΟΣΜΑ Ε.Δ.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν.4412/2016. 3. 
Εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής για τη 
συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. 

2091 

60 
Έγκριση 1ου πρακτικού του Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο 
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 
2.380.000,00 € (με ΦΠΑ 24%). 

2092 

61 

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΩΡΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ» αναδόχου εταιρείας «ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΚΤΥΩΝ Α.Ε.» της ενταγμένης Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5011022. 

2093 

62 

α) Έγκριση του σχεδίου διακήρυξης Παροχής Υπηρεσιών «Καθαρισμός ρεμάτων 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής ΥΔΡ15», προϋπολογισμού 
1.500.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). β) Έγκριση των Τευχών 
δημοπράτησης (Ε.Σ.Υ., Τεχνική Περιγραφή, Τιμολόγιο Μελέτης, Προϋπολογισμός, 
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς). γ) Έγκριση αποστολής της Περίληψης 
Διακήρυξης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
στο ΦΕΚ και στον Ελληνικό Τύπο, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

2094 

63 

Έγκριση 1) της  Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου 
εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: “ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ 
ΜΑΥΡΗΣ ΩΡΑ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ” προεκτιμώμενης αμοιβής: 
775.553,95 €  (Με Απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.) και των τευχών  Δημοπράτησης, 2) της   
διενέργειας  του ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αποσφράγιση των προσφορών στις  
12-9-2018  ημέρα  Τετάρτη και  ώρα  10.00π.μ. 3) της δημοσίευσης περίληψης 
διακήρυξης για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο και στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) και 4)  της  δημοσίευσης  της  διακήρυξης  στο  
ΚΗΜΔΗΣ. 

2095 

64 

Έγκριση χορήγησης  παράτασης της προθεσμίας εκπόνησης της τοπογραφικής 
μελέτης  της μελέτης «Μελέτη δικτύου αποχέτευσης όμβριων υδάτων Περάματος», 
συμβατικής αμοιβής 39.317,06 € με Φ.Π.Α., αναδόχου σύμπραξης ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ του 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ. 

2096 

65 

Αντικατάσταση μελών επιτροπής παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής 
υπηρεσιών της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής, 
για την αντιμετώπιση καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και την 
αποκατάσταση αυτών, που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 199/2018 Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής. 

2097 
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66 

Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση οχημάτων - μηχανημάτων και 
προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτου γεγονότος (πυρκαγιά) στην περιοχή της 
Δημοτικής Ενότητας Ν. Μάκρης (περιοχή Αγ. Πέτρου) του Δήμου Μαραθώνα από τις 
15.06.2018. 

2098 

67 Λήψη απόφασης για παραχώρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο ΚΕΔΔΥ Δ΄ Αθήνας.  2099 

68 
Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του από 03-07-2018 Πρακτικού 
Καταλληλότητας για αγορά ακινήτου για την στέγαση των Υπηρεσιών Π.Ε. 
Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.  

2100 

69 
Συμβιβασμός επί αγωγής για καταβολή μισθωμάτων κτιρίου επί της οδού 
Καλαμακίου του Νότιου Τομέα. (εξ αναβολής) 

Το θέμα 
αποσύρεται 

70 
Έγκριση προγραμματισμένης μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ 
Νήσων (3-8-2018). 

2101 

1ο ΕΗΔ 

Διάθεση πίστωσης και έγκρισης δαπάνης έργου για την πληρωμή πολυετούς 
υποχρέωσης για το έργο « ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΞ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ » Ν.Τ. 
ΑΘΗΝΩΝ οικ. έτους 2018».Συνολικού προϋπολογισμού 4.275.000,00 €  

2102 

2ο ΕΗΔ 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 38.787,20€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για τη Μεταφορά Ατόμων με Εγκεφαλική 
Παράλυση από τον τόπο διαμονής τους στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας 
Προστασίας Σπαστικών, με δ.τ. ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗ (Κέντρο Διημέρευσης 
Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με εγκεφαλική Παράλυση, ηλικίας 4 ετών και 
άνω) με έδρα στην Αργυρούπολη, μέχρι 15/7/2019 της Π.Ε. Νοτίου Τομέα 
Αθηνών. 

2103 

3ο ΕΗΔ 
Έγκριση 1ου πρακτικού του Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο 
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ», συνολικού 
προϋπολογισμού 99.941,84 € (με ΦΠΑ 24%). 

2104 

4ο ΕΗΔ 

Έγκριση διεξαγωγής του διαγωνισμού από την ετήσια επιτροπή διαγωνισμού για 
την Ανάθεση έργων προϋπολογισμού κάτω των ορίων του αρ. 5 του Ν. 
4412/2016, που ορίστηκε με την αριθμ. 181/2018 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:ΩΠΛΜ7Λ7-2ΨΡ) για το έργο «Εργασίες 
άρσης επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας περιφερειακών ενοτήτων 
Κεντρικού, Νότιου, Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθηνών-Έργο 4», συνολικού 
προϋπολογισμού 1.209.677,42  € (πλέον ΦΠΑ). 

2105 

5ο ΕΗΔ 

Έγκριση διεξαγωγής του διαγωνισμού από την ετήσια επιτροπή διαγωνισμού για 
την Ανάθεση Μελετών και Παροχής Τεχνικών Υπηρεσιών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών που ορίστηκε με την αριθμ. 181/2018 Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:ΩΠΛΜ7Λ7-2ΨΡ) για την 
παροχή υπηρεσιών «Καθαρισμός ρεμάτων Κεντρικού Τομέα, Βόρειου Τομέα, 
Δυτικού Τομέα και Νότιου Τομέα Αθήνας. ΥΔΡ14 (π.κ. 2012ΕΠ08500119)»  
προϋπολογισμού 483.871,02 € (πλέον ΦΠΑ). 

2106 

6ο ΕΗΔ 
Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ 
ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», προϋπολογισμού 
17.000.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) 

2107 

7ο ΕΗΔ 
Εισήγηση για τη λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη  εφέσεως κατά της υπ. 
αριθμ. Α3622/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήμα 12ο 
Μονομελές) 

2108 

8ο ΕΗΔ 
Εισήγηση για τη λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη  εφέσεως κατά της υπ. 
αριθμ. Α3618/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήμα 12ο 
Μονομελές) 

2109 

9ο ΕΗΔ 
Εισήγηση για τη λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη  εφέσεως κατά της υπ. 
αριθμ. Α3619/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήμα 12ο 
Μονομελές) 

2110 

10ο 
ΕΗΔ 

Εισήγηση για τη λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη  εφέσεως κατά της υπ. 
αριθμ. Α3620/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήμα 12ο 
Μονομελές) 

2111 

11ο 
ΕΗΔ 

Εισήγηση για τη λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη  εφέσεως κατά της υπ. 
αριθμ. Α3621/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήμα 12ο 

2112 
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Μονομελές) 

12ο 
ΕΗΔ 

Εισήγηση για τη λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη  εφέσεως κατά της υπ. 
αριθμ. Α3623/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήμα 12ο 
Μονομελές) 

2113 

13ο 
ΕΗΔ 

Εισήγηση για τη λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη  εφέσεως κατά της υπ. 
αριθμ. Α3624/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήμα 12ο 
Μονομελές) 

2114 

14ο 
ΕΗΔ 

Εισήγηση για τη λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη  εφέσεως κατά της υπ. 
αριθμ. Α10547/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 
25ο Μονομελές) 

2115 

15ο 
ΕΗΔ 

Εισήγηση για τη λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη  εφέσεως κατά της υπ. 
αριθμ. 8280/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 28ο 
Μονομελές) 

2116 

16ο 
ΕΗΔ 

Έγκριση  δαπάνη & διάθεση πίστωσης  για το έργο: «Αποπληρωμή του έργου 
«Κατασκευή Α φάσης ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής θέση Σκαλιστήρι Δήμου Φυλής», 
συνολικού ποσού : 1.165.295,82 , KAE: 9779.06.027. 

2117 

17ο 
ΕΗΔ 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 1.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την κάλυψη της ανάγκης πλυσίματος των 
υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά της Περιφέρειας 
Αττικής για δύο έτη. 

2118 

18ο 
ΕΗΔ 

α) Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την κάλυψη εξόδων πληρωμής  
εκτύπωσης 50.000 (πενήντα χιλιάδων) ψηφοδελτίων από το Εθνικό 
Τυπογραφείο, για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών 
στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας, Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών και β) Έγκριση έκδοσης 
ενός (1) Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), ποσού πεντακοσίων 
εξήντα (560) Ευρώ, για την ανωτέρω (α) δαπάνη, της Π.Ε. Δυτικού Τομέα 
Αθηνών. 

2119 

19ο 
ΕΗΔ 

Έγκριση των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ, 
για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των 
Δ/νσεων Κεντρικού Τομέα Αθηνών, συνολικού προϋπολογισμού 25.957,00 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (20.933,06 € πλέον Φ.Π.Α.). 

2120 

20ο 
ΕΗΔ 

Έγκριση των υπ. αρ. 55/2018 & 56/2018 πρακτικών της Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και των διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Π.Α 
αναφορικά με τoν ηλεκτρονικό άνω των ορίων (διεθνή) ανοικτό διαγωνισμό για 
την «Τοποθέτηση – απομάκρυνση – γενικότερη διαχείριση  κινητών συστημάτων 
υγιεινής στις λαϊκές αγορές αρμοδιότητας της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών της 
Περιφέρειας Αττικής για την κάλυψη των αναγκών των πωλητών που 
δραστηριοποιούνται σε αυτές για τρία έτη 2018-2020», (CPV: 24955000-3), 
προϋπολογισμού €3.335.904,00 πλέον ΦΠΑ και του δικαιώματος προαίρεσης 
20%. Τελικός προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και του 
δικαιώματος προαίρεσης 20% €4.963.825,15 και ανάδειξη μειοδοτών 

2121 

21ο 
ΕΗΔ 

Α) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 3583/17 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε ΝΗΣΩΝ 
(ΚΑΕ 9729.08.003.01) ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α΄ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ Β) ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.  593/2018 (Α/Α 1036) 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (ΚΑΕ 9729.08.003.01) 
ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

2122 

 
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 

                                                                     Χρήστος Καραμάνος 

http://www.patt.gov.gr/

