
                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 11 -10-2018 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ     Αρ. Πρωτ.: 198413 
 
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 63η 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει την Τρίτη 16-10-2018 και ώρα 09:30 π.μ., στην αίθουσα 
Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας 
διάταξης: 
1. Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης στα πλαίσια της έκδοσης πολυετούς Απόφασης 

Ανάληψης Υποχρέωσης για την εκτέλεση έργου της Π.Ε. Πειραιά με Κ.Α.Ε. 9729.07.008.01 οικ. 
έτους 2018. 

2. Έγκριση πρακτικού 5/2018 (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2018 ΑΡ.61086 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 2018-
2019) της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών αναφορικά  με  
τροποποιήσεις δρομολογίων της υπ’αρ. 2/2018 Διακ/ξης του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού  της 
Π.Ε. Πειραιά στο πλαίσιο εφαρμογής του ΔΣΑ για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών 
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 
2018-2019. 

3. Έγκριση πρακτικού με αρ.28/2018 (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 19) της πενταμελούς Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης,  που αφορά τροποποίηση  των δρομολογίων 62 & 63 του 3ου Επιμέρους 
διαγωνισμού της Π.Ε. Πειραιά με αρ. διακ/ξης 1/2017 στο πλαίσιο της εφαρμογής δυναμικού 
συστήματος αγορών (ΔΣΑ) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της  Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-
2019. 

4. Έγκριση πρακτικού με αρ.29/2018 (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 20) της πενταμελούς Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης,  που αφορά τροποποιήσεις δρομολογίων του 3ου Επιμέρους διαγωνισμού 
της Π.Ε. Πειραιά με αρ. διακ/ξης 1/2017 στο πλαίσιο της εφαρμογής δυναμικού συστήματος 
αγορών (ΔΣΑ) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της  Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-
2019. 

5. Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης συνολικού ύψους € 2.250,00 συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α., η οποία αφορά στην παροχή υπηρεσιών νομικών πληροφοριών από διαδικτυακή βάση 
νομικών πληροφοριών, για τις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και τις κοινές 
Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων. 

6. Έγκριση του Πρακτικού 30/2018 (ΤΕΒΑ 11) που αφορά στον έλεγχο των επικαιροποιημένων 
δικαιολογητικών κατακύρωσης των τεσσάρων (4) οριστικών μειοδοτών του διεθνή ηλεκτρονικού 
ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής 
συνδρομής για τη Σύμπραξη 42 των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο 
του ΤΕΒΑ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή (Ε.Β.Υ.Σ.)», 
συνολικού προϋπολογισμού 2.914.517,05 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 



7. Έγκριση Πρακτικών 1,2,3 & 4/2018 της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών & των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Πειραιά που 
αφορούν στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και των οικονομικών 
προσφορών των συμμετεχόντων του ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια επίπλων του νέου κτιρίου, στο οποίο πρόκειται να μεταστεγαστούν οι υπηρεσίες της 
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και κοινές υπηρεσίες 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού 
προϋπολογισμού 245.854,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

8. Έγκριση Πρακτικού 4/2018 της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας /Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων Ανοικτών Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Πειραιά που 
αφορά κατάργηση του δρομολογίου 34 και τροποποιήσεις δρομολογίων στο πλαίσιο του 
επιμέρους ηλεκτρονικού διαγ/σμού με αρ. Δ/ξης 1/2016 του Δυναμικού Συστήματος Αγορών 
(ΔΣΑ), για την ανάθεση των υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας  
Εκπ/σης της Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής. 
(Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά) 

9. Ανάθεση, κατά το άρθρο 118 του ν. 4412/2016, της εργασίας επισκευής  και  άρσης βλάβης, 
καθώς και της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών του τηλεφωνικού κέντρου του 
κτιρίου που βρίσκεται επί της Ακτής Ποσειδώνος 14-16 στον Πειραιά στο οποίο στεγάζονται 
υπηρεσίες  της Π.Ε. Πειραιώς, της Π.Ε. Νήσων και κοινές υπηρεσίες των Π.Ε. Πειραιώς και 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 

10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη έγκρισης του αρ. 10/2018 Πρακτικού Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής αναφορικά με την κατάργηση ενός δρομολογίου μεταφοράς μαθητών της αρ. 5/2018 
Διακήρυξης Επιμέρους Διαγωνισμού, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών του 
άρθρου 27 του π.δ. 60/2007, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 
2018-2019, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. οικ. 190653/3-10-2018 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας. 

11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη έγκρισης του αρ. 11/2018 Πρακτικού Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής αναφορικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών 
μειοδοτών που αναδείχτηκαν με την αρ. 2429/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στο 
πλαίσιο της από 10-9-2018 διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, για την ανάθεση υπηρεσιών 
μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 

12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη έγκρισης του αρ. 12/2018 Πρακτικού Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής αναφορικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών 
μειοδοτών που αναδείχτηκαν με την αρ. 2445/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στο 
πλαίσιο της από 11-9-2018 διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, για την ανάθεση υπηρεσιών 
μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 

13. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη έγκρισης του αρ. 13/2018 Πρακτικού Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής αναφορικά με την αλλαγή του οχήματος, την προσθήκη ενος οδηγού και την αλλαγή 
της συνοδού που έχουν δηλώσει δύο ανάδοχοι της αρ. 2/2016 Διακήρυξης Επιμέρους 
Διαγωνισμού, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 27 του π.δ. 60/2007, 
για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 
και 2018-2019, οι οποίοι έχουν υπογράψει σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής. 

14. Διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς 
μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής, για χρονικό διάστημα έως 30-6-2019, και ειδικότερα για νέα δρομολόγια που προέκυψαν 
μετά την προκήρυξη της αρ. 5/2018 Διακήρυξης 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού. 

15. Διαβίβαση των φακέλων των ελλειπόντων δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από 
δύο προσωρινούς μειοδότες της αρ. 5/2018 Διακήρυξης 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού για την 
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2018-2019, στην 
αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή για αξιολόγηση. 
(Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Νήσων) 

16. Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια 30.000 σακουλών, για τη 
συσκευασία και μεριδοποίηση προϊόντων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠΕΒΥΣ) που χρηματοδοτείται από το Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ)-Κοινωνική Σύμπραξη 37 της Π.Ε. Βόρειου 
Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και της υλοποίησης του προγράμματος 2015-2016. 



17. Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης  για την αλλαγή σήμαντρου σε 3μηχανές 
γραμματοσήμανσης, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα 
Αθηνών, συνολικού ποσού 996,96€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

18. Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης  για την προμήθεια  σφραγίδων (    αυτόματες και   
ξύλινες), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, 
συνολικού ποσού 1.000,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

19. Αποδοχή ή μη του υπ’ αρ. 21/2018 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 αποσφράγιση και αξιολόγηση 
των φακέλων με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, των προσωρινών μειοδοτών για νέα 
κατεπείγοντα δρομολόγια  με α/α 118, 119, 120, 121, 122 και 123, που αναδείχθηκαν κατόπιν 
διαδικασιών διαπραγμάτευσης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής.  

20. Αποδοχή ή μη του υπ’ αρ. 22/2018 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:α) τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών για αντικατάσταση οχήματος, οδηγού και συνοδού  που εκτελεί το αρ. 92 
δρομολόγιο μεταφοράς μαθητών, καθώς και την αντικατάσταση εφεδρικού οχήματος β) τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών για  αντικατάσταση οχήματος, οδηγού και συνοδού που εκτελεί το 
αρ. 104 δρομολόγιο μεταφοράς μαθητών,  

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή της εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών 
«Ν.ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ - Κ.ΖΑΧΑΡΗ - Ι.ΓΡΑΜΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» για επίδοση εγγράφου της 
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, ποσού 68,20€. 

22. Τροποποίηση των με αρ. 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 45, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
59, 66, 76, 77, 92, 96, 97, 100 και 116  δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε Βορείου 
Τομέα Αθηνών 

23. Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, για τη διενέργεια εργασιών και αγορά 
ανταλλακτικών, για τη συντήρηση του υπηρειακού οχήματος μάρκας TOYOTA, 1998 κυβικών, με 
αρ. κυκλ. ΚΗΟ 5413, το οποίο χρησιμοποιείται από τη Διέυθυνση Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής, της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών 
 (Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Βορείου Τομέα) 

24. Έγκριση του υπ’ αρ. 14/2018 Πρακτικού της Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής, σχετικά με την 
αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών μειοδοτών, 
των δρομολογίων για τα οποία δεν κατατέθηκε καμία προσφορά στα πλαίσια της υπ’ αρ. 3/2018 
Διακήρυξης του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού Μεταφοράς Μαθητών της ΠΕ Δυτικού Τομέα 
Αθηνών στα πλαίσια του ΔΣΑ,  για το σχολικό έτος 2018-2019.  

25. Α) Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ’ αρ. 15/2018 Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών, αναφορικά με την αποσφράγιση και αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών μειοδοτών των νέων δρομολογίων μεταφοράς 
μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, για το σχολικό έτος 2018-
2019.Β) Διόρθωση του ονόματος σχολείου του με α/α 106 νέου δρομολογίου, με αναδρομική 
ισχύ. 

26. Έγκριση του υπ’ αρ. 16/2018 Πρακτικού της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής, σχετικά με την 
αποσφράγιση και αξιολόγηση των ελλειπόντων δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών 
μειοδοτών της υπ’ αρ. 3/2018 Διακήρυξης του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού Μεταφοράς 
Μαθητών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, για το σχολικό έτος 2018-2019, στο πλαίσιο του ΔΣΑ.  

27. Έγκριση του υπ’ αρ. 17/2018 Πρακτικού της Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής  σχετικά με την 
τροποποίηση του με α/α 95 δρομολόγιου της υπ’ αρ. 3/2018 Διακήρυξης του 4ου Επιμέρους 
Διαγωνισμού Μεταφοράς Μαθητών ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, στα πλαίσια του ΔΣΑ. 

28. Έγκριση του υπ’ αρ. 18/2018 Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών, σχετικά με την τροποποίηση του με α/α 105 νέου δρομολογίου 
μεταφοράς μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, για το σχολικό 
έτος 2018-2019. 
  (Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα) 

29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους 
1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ετήσια συντήρηση δύο (2) ανελκυστήρων 
του κτιρίου επί της οδού Λεωφ. Συγγρού 165, όπου στεγάζονται οι Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το ΚΕΔΔΥ Δ΄ Αθήνας  

30. Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού 190.00€, για την αγορά και παραλαβή είκοσι 
χιλιάδων (20.000) ψηφοδελτίων, για τις εκλογές των αιρετών εκπροσώπων, στις 7/11/2018, του 



ΠΥΣΠΕ Π.Ε.Δ΄Αθήνας, από το Εθνικό Τυπογραφείο και έγκριση έκδοσης ΧΕΠ για τον σκοπό 
αυτό, στο όνομα  της  υπαλλήλου, της Δ/νσης  Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δ΄Αθηνών, ΠΟΥΛΗ 
ΠΕΛΑΓΙΑΣ  του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού Οικονομικού και  απόδοση 
λογαριασμού  την 15-12-2018. 

31. Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού 230.00€, για την αγορά και παραλαβή είκοσι 
πέντε χιλιάδων (25.000) ψηφοδελτίων, για τις εκλογές των αιρετών εκπροσώπων, του ΠΥΣΔΕ 
Π.Ε. Δ΄ Αθήνας, από το Εθνικό Τυπογραφείο και έγκριση έκδοσης ΧΕΠ για τον σκοπό αυτό, στο 
όνομα  της  υπαλλήλου, της Δ/νσης  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθηνών, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  του ΗΛΙΑ, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού Οικονομικού και  απόδοση 
λογαριασμού  την 15-12-2018. 

32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.148,21 € για την πληρωμή 
δικαστικής δαπάνης σε εκτέλεση της υπ΄αρίθμ.19833/2017 απόφασης του 19ου Μονομελούς 
Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Αθηνών. 

33. Λήψη απόφασης επί αποδοχής ή μη των Πρακτικών 12/2018, αρ. 9/2018, και 10/2018 της 
Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης αποτελεσμάτων των ανοικτών 
διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε. Νοτίου Τομέα 
Αθηνών  στο πλαίσιο του 4ου επιμέρους διαγωνισμού της Π.Ε Νοτίου Τομέα Αθηνών (Αρ. 
Διακ/ξης 3/2018, με κωδικό ΕΣΗΔΗΣ 61244) στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών 
(ΔΣΑ) του άρθρου 27 του Π.Δ. 60/2007, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 
2018-2019. 

34. Διενέργεια διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών 
μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Νοτίου Τομέα 
Αθηνών, για την κάλυψη των αναγκών των νέων δρομολόγιων μεταφοράς μαθητών, έως 
30/06/2019 

35. Τροποποιήσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, από τις με αρ. 1/2016(α/α26075), 
2/2016(α/α28164) και 1/2017(α/α 43834) Διακηρύξεις των Επιμέρους Διαγωνισμών της Π.Ε. 
Νοτίου Τομέα Αθηνών, στο πλαίσιο του ΔΣΑ 

36. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 4.500,00€ πλέον ΦΠΑ, για την παροχή 
υπηρεσιών και προμήθεια εξοπλισμού για την πραγματοποίηση  της άσκησης σεισμού 
«ΤΕΘΡΙΠΠΟΝ ΑΡΜΑ –ΝΤ 2018 

      (Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Νοτίου Τομέα) 
37. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 43 / 2018  πρακτικού της Γνωμοδοτικής 

Επιτροπής Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής 
υπηρεσιών της ΠΕΑΑ, στο πλαίσιο της υπ΄αριθμ. 171296/10-9-2018 Ανακοίνωσής μας, για την 
ανάθεση 15 νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης της Π.Ε. Ανατ. 
Αττικής της Περιφέρειας  Αττικής, που προέκυψαν μετά την προκήρυξη του 4ου   Επιμέρους 
Διαγωνισμού στο  πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ). 
 (Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής) 

38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 600,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για 
την προμήθεια εκατόν ογδόντα (180) επιτραπέζιων γυριστών ημεροδεικτών γραφείου και δέκα 
(10) ημερήσιων ημερολογίων έτους 2019, για τις ανάγκες των Διευθύνσεων της Π.Ε.Δ.Α., της 
Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Αττικής καθώς και του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Δυτ. Αττικής 

39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για 
την προμήθεια παιχνιδιών και διαφόρων γλυκισμάτων, προκειμένου να προσφερθούν σε παιδιά 
που φοιτούν σε ειδικές σχολικές μονάδες και ιδρύματα της Π.Ε.Δ.Α. 

40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης έως του ποσού των 500,00€ συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ για την προμήθεια σφραγίδων των Διευθύνσεων και  Υπηρεσιών της Π.Ε.Δ.Α. 

41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 1.300,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για 
την προμήθεια 850 λίτρων υγρού αζώτου για δύο (2) έτη (2019 & 2020) για τις ανάγκες της 
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. 

42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για 
εκτύπωση ψηφοδελτίων και προμήθεια φακέλων για τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2018 των 
αιρετών μελών των ΠΥΣΠΕ & ΠΥΣΔΕ Δυτικής Αττικής. 

43. Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 για τη συντήρηση συστήματος πυρασφάλειας 
computer room για τις ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής της Π.Ε.Δ.Α., συνολικού 
προϋπολογισμού 1.100,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 

44. Α. « Ακύρωση της 2717/18/10/2017(ΑΔΑ: Ω6ΖΝ7Λ7-ΑΡ7)  Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής» Β. «Την έγκριση μερικής ανάκλησης της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης 291/  
3/1/2018 (ΑΔΑ: ΩΦ1Κ7Λ7-ΠΩΥ)» Γ΄.«Έγκριση  δαπάνης  και διάθεση πίστωσης  για   την  



καταβολή  δικαστικών εξόδων  με βάση το αποφασιστικό των  αποφάσεων   223/2016 &  236 
/2016 &237/2016 του Μονομελούς   Πρωτοδικείου Αθηνών (Ειδική Διαδικασία Απαλλοτριώσεων 
) συνολικού ποσού   #1.500,00 #€ της   Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής» 

45. Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του ν. 4412/2016 για την προμήθεια μπαταριών για τα υπ΄αριθμ. 
ΚΗΗ3254 μάρκας MITSUBISHI και  το υπ΄αριθμ. ΚΗΗ-3258 μάρκας ΜΑΝ, της Π.Ε.Δ.Α., 
συνολικού προϋπολογισμού 660,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 

46. Α)Τροποποίηση  δρομολογίων μεταφοράς μαθητών από τις με αρ. 5/2016, 8/2016, διακηρύξεις  
των επιμέρους διαγωνισμών της ΠΕΔΑ στα πλαίσια του ΔΣΑ του άρθρου 27 του ΠΔ 60/2007 για 
την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της Περιφέρειας 
Αττικής   Β)Κατάργηση του υπ. αρ. 49 δρομολογίου μεταφοράς μαθητών της ΠΕΔΑ στα πλαίσια 
της ως άνω διαδικασίας 

47. Έγκριση όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την 
ανάδειξη αναδόχου/-ων, για τη μεταφορά Ατόμων με Αναπηρία (ΑΜΕΑ) του «Συλλόγου Γονέων 
Κηδεμόνων και Φίλων Αναπήρων Παιδιών και Νέων με διακριτικό τίτλο (ΕΥΡΥΝΟΜΗ)» μέχρι 
31/7/2019 της Π.Ε. Δυτ. Αττικής, προϋπολογισμού 73.830,84 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

48. Α.  Έγκριση δαπάνης, διάθεσης και νέας κατανομής πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης για το 
έργο με τίτλο: “Συντήρηση και αποκατάσταση του καθεδρικού ιερού ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου 
Μεγάρων”, με ΚΑΕ 9779.06.016 σε βάρος του Ε.Φ. 06.072, Β. Έγκριση ανάκλησης της με α/α 
260/03-01-2018 (ΑΔΑ: 6ΖΜΙ7Λ7-ΡΤΓ) απόφασης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τον 
ΚΑΕ 9771.06.03301 και έγκριση νέας ανάληψης υποχρέωσης πίστωσης, Γ. Έγκριση ανάκλησης 
της με α/α 258/03-01-2018 (ΑΔΑ: 6ΡΨ57Λ7-ΣΣΩ) απόφασης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης 
για τον ΚΑΕ 9771.06.03101 και έγκριση νέας ανάληψης υποχρέωσης πίστωσης και Δ. Έγκριση 
ανάκλησης της με α/α 268/03-01-2018 (ΑΔΑ: Ω6ΦΚ7Λ7-ΕΥΜ) απόφασης ανάληψης πολυετούς 
υποχρέωσης για τον ΚΑΕ 9779.06.02301 και έγκριση νέας ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης 
πίστωσης 

49. Έγκριση ή μη των υπ’ αρ. 49/09-10-2018 και 53/12-10-2018 πρακτικών  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 τον καθαρισμό του κτηρίου 
που στεγάζεται η Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης και το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής 
Αττικής, για δύο (2) έτη, προϋπολογισμού 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 (Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικής Αττικής) 

50. Διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση ενός (1) νέου 
δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα 
της Περιφέρεια Αττικής που αφορά τη σχολική χρονιά 2018-2019 

51. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων 
διαγωνισμών αναφορικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης των μειοδοτών που 
αναδείχθηκαν από τη διενέργεια διαπραγμάτευσης για την ανάθεση έξι (6) νέων δρομολογίων 
μεταφοράς μαθητών στην Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών  

52. Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης αποτελεσμάτων 
διαγωνισμών, αναφορικά με την αντικατάσταση οχημάτων και οδηγού δύο οικονομικών φορέων 
που έχουν συνάψει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2018-2019 στα 
πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) της Περιφέρειας Αττικής 

53. Έγκριση Πρακτικού της πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών 
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που αφορά τον έλεγχο των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Ηλεκτρονικού, άνω των ορίων, ανοικτού διαγωνισμό για την κάλυψη των παράλληλων 
εκδηλώσεων του Μαραθωνίου Αθήνας 2018 Σ.Ε.Γ.Α.Σ./AIMS, προϋπολογισμού 77.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ» (CPV 92620000-7), Διακήρυξη 10/2018 

54. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. ποσού 57,31€ και ορισμού 
υπολόγου, για κάλυψη δαπάνης ενοικίου της υπ’ αριθμ. 27074 γραμματοθυρίδας που διατηρεί η 
Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής στα ΕΛ.ΤΑ 

55. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. ποσού 4.000,00€ και ορισμού 
υπολόγου, για ταχυδρομικά τέλη της Δ/νσης Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής.  

56. Έγκριση όρων του ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού 
Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, προϋπολογισμού 100.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

57.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 3.600,00€ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α., για την προμήθεια δύο πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες  Διευθύνσεων Περιφέρειας 
Αττικής ΚΤ Αθηνών. 



58. . α) Έγκριση προγραμματισμένης μετακίνησης Περιφερειακών Συμβούλων,β) Ανάκληση 
πίστωσης ποσού 900€ στον ΚΑΕ 0722, 600€ στον ΚΑΕ 0721 και 1.200€ στον ΚΑΕ 0719  και γ) 
Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. ποσού 6.000,00€ και ορισμού 
υπολόγου, για τη μετάβαση υπαλλήλων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας και 
Περιφερειακών Συμβούλων στο συνέδριο SafeKozani 2018, που θα πραγματοποιηθεί 31/10 έως 
3/11/2018 στην Κοζάνη. 

59. Τροποποίηση  της υπ’ αρ. 304/2018 Απόφασης Ο.Ε. 
 (Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα) 

60. Εισήγηση για την έγκριση του 1ου Σ.Π. και της σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης 
της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ 
(Από περιοχή οδού Αρχιμήδους έως αποδέκτη) ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ» 

61. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα και σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της Μελέτης: 
«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ». 

62. Έγκριση: α) Της Διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας, β) Την αποστολή της Περίληψης Διακήρυξης 
για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στον Ελληνικό 
Τύπο, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, του έργου  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ 
ΟΔΟΥ 29: ΔΡΟΣΙΑ-ΔΙΟΝΥΣΟΣ-ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ», συνολικού προϋπολογισμού 33.500.000,00€ (με 
ΦΠΑ).  

63. Έγκριση: α) Της Διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας, β) Την αποστολή της Περίληψης Διακήρυξης 
για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στον Ελληνικό 
Τύπο, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, του έργου  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ 
ΟΔΟΥ 29: ΔΡΟΣΙΑ-ΔΙΟΝΥΣΟΣ-ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ», συνολικού προϋπολογισμού 33.500.000,00€ (με 
ΦΠΑ). 
 (Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής) 

64. Διαβίβαση προς Έγκριση 2ου πρακτικού του Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο 
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ», συνολικού προϋπολογισμού 
99.941,84 € (με ΦΠΑ 24%). 

65. Διαβίβαση προς Έγκριση 2ου πρακτικού του Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο 
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», 
συνολικού προϋπολογισμού 3.983.870,97 € (πλέον Φ.Π.Α.) . 
 (Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής) 

66. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της παροχής υπηρεσιών ΣΗΜ-07/15 
«Συντήρηση αντλιοστασίων αρμοδιότητας Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.», προϋπολογισμού 650.000,00 €, με 
πάροχο την εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  

67. Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, για την παροχή υπηρεσιών «Κοπή δέντρων 
αείλανθων από την κεντρική νησίδα της Π. Ράλλη, στο μήκος από Πειραιώς έως Λ. Κηφισού», 
προϋπολογισμού 9.610,00€ με ΦΠΑ 24%. 

68. Έγκριση διακήρυξης, ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: "Bελτίωση και περιοδική 
συντήρηση υποδομών στο Πρωτεύον Οδικό Αστικό Δίκτυο Περιφέρειας Αττικής’’ (κωδικός 
2017ΕΠ58500007), προϋπολογισμού 15.000.000,00€. 
 (Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών) 

69. Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ 
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 3.650.000,00 € (με ΦΠΑ), του Δήμου Ν. Σμύρνης. 
(Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών) 

70.  Εισήγηση σχετικά με την άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αρ. 12819/2018 απόφασης του 35ου 
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.  
 (Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης Ανατολικής Αττικής.) 

71. ΄Ασκηση ή  μη ενδίκου μέσου κατά  απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου  Πειραιώς  σχετ.: η με 
αριθ. 4379/2018  απόφαση του Διοικητικού  Πρωτοδικείου Πειραιώς  (Τμήμα 5ο Τριμελές).   
(Νομική Υπηρεσία ΠΕ Κεντρικού Τομέα) 

72. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος του Ιωάννη Πούλιου μισθωτή του καταστήματος 
επί της οδού Μαυρομματαίων 22, στο Δήμο Αθηναίων που λειτουργούσε με την επωνυμία 
«GREEN PARK»  

73. Εξέταση αίτησης του προέδρου της επιτροπής τεχνικής επιθεώρησης και παραλαβής εργασιών 
και πάσης φύσεως υλικών επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών μικτού βάρους μέχρι 1550 Kg και 
δικύκλων της Περιφέρειας Αττικής. 

74. Παραχώρηση χρήσης του μηχανήματος έργου (σάρωθρο) με αριθ.κυκλοφ. ΜΕ131968, 
ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Αττικής – Δ.Δ.Μ.Υ., στο Δήμο Περάματος. 
 (Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών) 



75. Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση οχημάτων - μηχανημάτων και προσωπικού για 
την αντιμετώπιση πλημμυρικών κινδύνων σε περιοχές των Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου &  
Μαραθώνα μετά τις πυρκαγιές στις 23-07-2018» 

76. Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση οχημάτων - μηχανημάτων και προσωπικού για 
την αντιμετώπιση εκτάκτου γεγονότος (πυρκαγιά) στην περιοχή της Σαρωνίδας του Δήμου 
Σαρωνικού  από τις 11-08-2018. 
(Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Ανατολικής Αττικής) 
 
 

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 
 


