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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 48ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής στην έκτακτη συνεδρίασή της, στις 10-08-2018 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:15 π.μ., που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Περιφερειακών 
Επιτροπών (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος), συζήτησε τα παρακάτω θέματα, που έλαβαν αριθμό 
απόφασης από   2239 έως 2263 έτους 2018: 
 

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 

1 

Έγκριση παράτασης του καθαρού χρόνου εκτέλεσης και υποβολής των 
γεωτεχνικών ερευνών και παράτασης της συνολικής προθεσμίας 
υποβολής 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». 

2239 

2 

Έγκριση 1ου πρακτικού του Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το 
έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΕΝΙΣΧΥΣΗ- ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΡΙΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΗΝ 401 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ», προϋπολογισμού 11.290.322,58 
Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) 

2240 

3 

Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εκπόνησης της μελέτης: 
«Μελέτη Αποκατάστασης Κτιρίων Περιφέρειας Αττικής στο Βοτανικό 
(πρώην Λυσσιατρείο)» εκτιμώμενης αξίας  49.189,62 € (με απρόβλεπτα 
και ΦΠΑ), σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016. 

2241 

4 

1)Έγκριση του από 3-8-2018 πρακτικού της ανοικτής διαδικασίας μέσω 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Εργασίες άρσης 
καταπτώσεων πρανών ρεμάτων Περιφέρειας Αττικής, έτη 2018-2019» , 
εργολαβία ΑΠ. 102, με κωδικό 2017ΕΠ58500006 της ΣΑΕΠ 585, 
προϋπολογισμού 3.600.000,00  ΕΥΡΩ (ΜΕ Φ.Π.Α.) και 2)Εξουσιοδότηση 
Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής για 
τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

2242 

5 

Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 
οικ. 155783/06-08-2018 Πρόσκληση Υποβολής οικονομικής προσφοράς 
για  την  προμήθεια της κάμερας -στη θέση Κατσιμίδι- του Ολοκληρωμένου 
Συστήματος Πυροπροστασίας και Πυρόσβεσης της Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττική, συνολικού 
προϋπολογισμού 7.680,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ( 
CPV:35125300-2).  

2243 

6 

Έγκριση διενέργειας 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 «ΜΕΓΑΡΩΝ ΓΗΣ» 
στον Δήμο Μεγάρων προϋπολογισμού 7.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ».  

2244 

7 Έγκριση ή μη των υπ’ αρ. 27/31-07-2018 και 30/03-08-2018 πρακτικών  2245 
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Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας /Αξιολόγησης των 
Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών και Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης της ΠΕΔΑ αναφορικά με τον Συνοπτικό  Μειοδοτικό 
Διαγωνισμό 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 

8 

Έγκριση ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, για την, 
συμπληρωματική αγορά ενεργού εξοπλισμού δεδομένων, για την ομαλή  
λειτουργία της δικτυακής υποδομής  της Π.Ε. Βορείου Τομέα στα νέα κτίρια 
στο Μαρούσι, ποσού 5.483,28€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

2246 

9 

Ανάκληση πίστωσης έργων ενταγμένων στον Προϋπολογισμό (Π/Υ) 
Περιφέρειας Αττικής και στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων (Π.Ε.Ε.) οικ. 
έτους 2018, σύμφωνα με την 2η Τροποποίηση του Π/Υ και του Π.Ε.Ε. οικ. 
Έτους 2018, του φορέα 02.072 Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών.  

2247 

10 
Α) Έγκριση τροποποίησης διάθεσης πίστωσης εγκεκριμένου έργου της 
Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών και Β) έγκριση ανάκλησης πίστωσης έργου 
για την εφαρμογή της νέας τροποποιημένης πίστωσης. 

2248 

11 

Έγκριση των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής 
σε ευρώ, για την ανάθεση εργασιών αποξήλωσης και μεταφοράς του 
μηχανολογικού εξοπλισμού και των μεταλλικών κιγκλιδωμάτων του ΚΤΕΟ 
Ελληνικού, συνολικού προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

2249 

12 

Ανάκληση πιστώσεων  του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 8ΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ», για την εφαρμογή 
τροποποιημένων πιστώσεων και κατανομών κατά έτος και Β)τροποποίηση 
πολυετούς κατανομής κατά έτος του ιδίου έργου  

2250 

13 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε διαφόρους ΚΑΕ του Π/Υ 2018, 
σύμφωνα με την 2η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2018 

2251 

14 

Έγκριση του Πρακτικού 39/2018 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 συντήρηση και επισκευή Ανελκυστήρων 
των Υπηρεσιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών ήτοι 7 ανελκυστήρων (1 
μηχανικός - 5 υδραυλικοί και 1 υδραυλικής ράμπας), διάρκειας δύο (2) 
ετών, (τρία οικονομικά έτη) για 3 Διευθύνσεις της Π.Α. και για τρείς (3) 
μήνες για την Πρωτοβάθμια Δ/νση Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας λόγω 
μετεγκατάστασης, συνολικού προϋπολογισμού 16.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (4.000 για υλικά και 12.000 για 
υπηρεσίες). 

2252 

15 

Έγκριση του πρακτικού 37/2018 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 υλοποίηση του Προγράμματος Δράσεων 
Προβολής και Προώθησης Προϊόντων του Αγροδιατροφικού Τομέα της 
Περιφέρειας Αττικής για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2018, συνολικού 
προϋπολογισμού 54.560,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (44.000,00 € 
πλέον Φ.Π.Α.). 

2253 

16 

Ανάκληση της με α/α 780 και αρ.πρωτ. 2743/3-1-2018 Απόφασης 
Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορά την προμήθεια καυσίμων κίνησης της 
Π.Ε. Κεντρικού Τομέα και της με αρ.πρωτ. 133550/28-6-2017 Απόφασης 
Ανάληψης Υποχρέωσης. 

2254 

17 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωση συνολικού προϋπολογισμού 
44.212,90 πλέον Φ.Π.Α. για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων για 
το 2018 της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών. 

2255 
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1ο ΕΗΔ 

Έγκριση του πρακτικού 38/2018 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 υλικών καθαριότητας για την 
κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων Κεντρικού Τομέα Αθηνών, συνολικού 
προϋπολογισμού 25.957,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

2256 

2ο ΕΗΔ 

Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης  καθώς και απολογιστικής δαπάνης για τη 
διάθεση ενός (1) υδροφόρου οχήματος  με το απαραίτητο προσωπικό του, 
από 03/08/2018, για την αντιμετώπιση τυχόν έκτακτου απρόβλεπτου 
γεγονότος  (πυρκαγιάς)  στο Αττικό Άλσος λόγω  πρόγνωσης πολύ 
υψηλής επικινδυνότητας.  

2257 

3ο ΕΗΔ 

Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη διάθεση ενός (1) υδροφόρου 
οχήματος με το απαραίτητο προσωπικό του, από 08/08/2018, για την 
αντιμετώπιση τυχόν έκτακτου απρόβλεπτου γεγονότος (πυρκαγιάς) στο 
Αττικό Άλσος λόγω  πρόγνωσης πολύ υψηλής επικινδυνότητας.  

2258 

4ο ΕΗΔ 
Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη διάθεση οχημάτων –μηχανημάτων 
και προσωπικού για την αντιμετώπιση έκτακτου γεγονότος (πυρκαγιά) στο 
Δήμο  Ασπροπύργου της ΠΕ Δυτικής Αττικής από τις 06-08-18.  

2259 

5ο ΕΗΔ 

Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη διάθεση οχημάτων - μηχανημάτων 
και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτου γεγονότος (πυρκαγιά) 
στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ν. Μάκρης (περιοχή Γαλάζια Ακτή) 
του Δήμου Μαραθώνα από τις 07.08.2018  

2260 

6ο ΕΗΔ 
Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη διάθεση οχημάτων - μηχανημάτων 
και προσωπικού για τον καθαρισμό φραγμάτων ανάσχεσης φερτών υίκών 
στην περιοχή του Ν. Βουτζά 

2261 
  

 

7ο ΕΗΔ 

Έγκριση ή μη του υπ. αρ. 34/10-8-2018 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 για την ΟΜΑΔΑ Β΄) 

 
2262 

8ο ΕΗΔ 

Έγκριση ή μη του υπ. αρ. 36/10-8-2018 πρακτικού (δικαιολογητικά 
κατακύρωσης) της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Διενέργειας/Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών 
και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της ΠΕΔΑ αναφορικά με την 
αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επαναληπτικής Διενέργειας  
Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση κατά το 
άρθρο 32 του Ν 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή 
υπηρεσιών και προμήθεια ειδών για τη διοργάνωση δύο (2) αθλητικών 
εκδηλώσεων έτους 2018 της ΠΕΔΑ προϋπολογισμού 22.400,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

2263 

 
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 


