
                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  Αθήνα, 06-12-2018 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    Αρ. Πρωτ.: 245456 
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 76η 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει την Τρίτη 11-12-2018 και ώρα 09:30 π.μ., στην 
αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος), με τα παρακάτω θέματα 
ημερήσιας διάταξης: 

 
1. Τροποποίηση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών από την με αρ. 3/2017 διακήρυξη του 

επιμέρους διαγωνισμού 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. 

2. Ανάθεση κατά το αρ. 118 του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια (50) τριπλότυπων μπλοκ Δελτίων 
Παραγγελίας Καυσίμων για τα υπηρεσιακά οχήματα της Π.Ε. Δυτικής Αττικής» 

3. Έγκριση ή μη του υπ’ αρ. 72/04-12-2018 πρακτικού της 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 την προμήθεια υγρών καυσίμων: Α) κίνησης (αμόλυβδης 
βενζίνης και πετρελαίου κίνησης) για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων, φορτηγών και 
μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Δυτικής Αττικής και Β) πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του 
Αγροτικού Κτηνιατρείου Μεγάρων της Π.Ε.Δ.Α. και της Δ/νσης Β/θμας Εκπαίδευσης – ΚΕ.Δ.Δ.Υ. 
Δυτικής Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 53.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

4. Έγκριση ανακλήσεων, δεσμευμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 
της  Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. 

5. Έγκριση δαπάνης & διάθεση πιστώσεων πολυετούς υποχρέωσης για τις ανάγκες «Μελέτη για 
την Βελτίωση Μονοπατιών στους ορεινούς όγκους της Δυτικής Αττικής».συνολικού ποσού: 
#200.000,00#( KAE: 9762.06.035) » 
(Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικής Αττικής ) 

6. Έγκριση δαπάνης ποσού τριακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (385,00€) για επιστροφή παραβόλων 
αχρεωστήτως καταβληθέντων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Βορείου Τομέα 
Αθηνών. 

7. Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια υλικών για την υλοποίηση 
δειγματοληψιών και εκτέλεσης προγραμμάτων εξυγίανσης ζωικού πληθυσμού για τις ανάγκες της 
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας του Βορείου Τομέα 
Αθηνών. 

8. Διενέργεια διαπραγμάτευσης τιμής, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση δύο (2) 
νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, που προέκυψαν μετά την προκήρυξη του 4ου 
Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών. 
(Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Βορείου Τομέα)  



9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, μέρους των εγγεγραμμένων πιστώσεων στο 
Προϋπολογισμό οικ. Έτους 2018, για την πληρωμή συνολικού ποσού 217,00€, που αφορά την 
πληρωμή Δικαστικής Επιμελήτριας, για επιδόσεις έτους 2018 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών. 

10. Έγκριση καταβολής μέρους του ποσού των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό 
του οικ. έτους 2018, για επιστροφή παραβόλων αχρεωστήτως καταβληθέντων, συνολικού ποσού 
377,00€, των Δ/νσεων: Μεταφορών & Επικοινωνιών και Ανάπτυξης ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών.  

11. Έγκριση του υπ’ αρ. 21/03-12-2018 Πρακτικού της Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής  σχετικά 
με την τροποποίηση του με α/α 82 δρομολογίου της υπ’ αρ. 1/2017 Διακήρυξης του 3ου 
Επιμέρους Διαγωνισμού Μεταφοράς Μαθητών της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, στα πλαίσια του 
ΔΣΑ.  

12. Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια διακοσίων ογδόντα (280) 
επιτραπέζιων γυριστών ημερολογίων γραφείου έτους 2019 για την κάλυψη των αναγκών των 
υπηρεσιών αρμοδιότητας  Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών, προϋπολογισμού 300,00€ συμπ. ΦΠΑ.  

13. Έγκριση του υπ’ αρ. 26/2018 Πρακτικού της Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής σχετικά με 
τροποποίηση του με α/α 92 δρομολογίου, της υπ’ αρ. 3/2018 Διακήρυξης του 4ου Επιμέρους 
Διαγωνισμού Μεταφοράς Μαθητών της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, στα πλαίσια του ΔΣΑ. 

14. Έγκριση του υπ’ αρ. 9/2018 Πρακτικού της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής, σχετικά με την 
αποσφράγιση των προσφορών της Διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη συντήρηση 
(service) και επισκευή των υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, χρονικής 
διάρκειας ενός (1) έτους, συνολικού προϋπολογισμού 19.000,00€, συμπ. ΦΠΑ (πολυετής 
υποχρέωση). 
(Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα) 

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 50.865,00 ευρώ που θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του προυπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – Π.Ε.Α.Α. οικ. έτος  2018 και (διάκριση ΚΑΕ σε 
01. 

16. Έγκριση τροποποίησης της υπ αριθμ. 2808/2018 Απόφασης της Ο.Ε (ΑΔΑ:  6ΜΝΠ7Λ7-737) ως 
προς την προτεινόμενη κατανομή του έργου της Π.Ε.Α.Α με τίτλο: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ 
ΚΟΡΜΠΙ ΑΠΟ Λ.ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΕΚΒΟΛΗ» και Κ.Α.Ε 9775.05.028. 

17. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄ αριθμ. 58/2018 πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών 
της ΠΕΑΑ, σχετικά με την ακύρωση της κατακύρωσης των δρομολογίων 394 και 401 στην 
εταιρεία Αφοι Βαληλή ΑΕ, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) για τη 
μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής για το σχολικό έτος 2018-
2019 (Διακ. 7 / 2018 & Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 61149). 

18. Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, της εκτέλεσης δύο δρομολογίων μεταφοράς 
μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Ανατ. Αττικής στην εταιρεία ΑΦΟΙ Μ & Γ ΚΑΚΑΓΙΑ 
ΕΠΕ, από 8-1-2019 έως υπογραφή σχετικής σύμβασης. 
(Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής) 

19. Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (άρθ.32 παρ.2β του Ν.4412/2016), για τη 
διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης (συναυλίας) στη συμβολή των οδών Βασ. Γεωργίου και Γρ. 
Λαμπράκη στον Πειραιά, με τους καλλιτέχνες Μύρωνα Στρατή και Ελισσάβετ Σπανού, την 
Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2018, καθώς και για την πληρωμή των πνευματικών δικαιωμάτων 

20. Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (άρθ.32 παρ.2β του Ν.4412/2016), για τη 
διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης (συναυλίας) στη συμβολή των οδών Νικήτα και Εθν. 
Αντιστάσεως (πεζόδρομος) Πειραιά, με το μουσικό σχήμα Vanila Swing, την Κυριακή 30 
Δεκεμβρίου 2018, καθώς και για την πληρωμή των πνευματικών δικαιωμάτων. 

21. Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (άρθ.32 παρ.2β του Ν.4412/2016), για τη 
διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης (συναυλίας) στην οδό Καραΐσκου και Σωτήρος στον Πειραιά, 
με το σύνολο METALLON της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, την Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2018, 
καθώς και για την πληρωμή των πνευματικών δικαιωμάτων. 

22. Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης ύψους €24.676,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 
για την προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης στο νέο κτίριο των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων επί των οδών Κάστορος και Αιγάλεω στον Πειραιά. 
(Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά) 

23. Έγκριση για την παράταση χρόνου απόδοσης του υπ’ αριθμ 01251/2018 Χρηματικού 
Εντάλματος Προπληρωμής. 

24. Απόδοση πνευματικών δικαιωμάτων για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης που 
συνδιοργάνωσε η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο Ύδρας 
την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 στο πλαίσιο του εορτασμού για τα «Μιαούλεια». 



25. Απόδοση πνευματικών δικαιωμάτων για την πραγματοποίηση συναυλίας την Κυριακή 8 Ιουλίου 
2018 στον Γαλατά, που συνδιοργάνωσε η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής 
με τον Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων, στο πλαίσιο εκδηλώσεων για τα «Σαρώνεια 2018». 

26. Απόδοση πνευματικών δικαιωμάτων για την πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης (συναυλίας) 
το Σάββατο 4 Αυγούστου 2018 στο Λιμάνι Μεγαλοχωρίου, που συνδιοργάνωσε η Περιφερειακή 
Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο Αγκιστρίου. 

27. Απόδοση πνευματικών δικαιωμάτων για την πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης (συναυλίας) 
το Σάββατο 4 Αυγούστου 2018 στο Λιμάνι Μεθάνων, που συνδιοργάνωσε η Περιφερειακή 
Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο Τροιζηνίας – Μεθάνων. 

28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 26.660,00€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. για την προμήθεια πέντε (5) ψηφιακών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων τύπου Laser 
A3, ήτοι δύο (2) ψηφιακών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τη Διεύθυνση Οικονομικών Π. 
Ε. Νήσων, ενός (1) ψηφιακού φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για το Τμήμα Πληροφορικής Π. Ε. 
Πειραιώς με τοπική αρμοδιότητα στις Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων, ενός (1) ψηφιακού 
φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για το Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών 
Υποθέσεων των Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων και ενός (1) ψηφιακού φωτοαντιγραφικού 
μηχανήματος για τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής. 

29. Λήψη απόφασης περί ενεργοποίησης του δικαιώματος τρίμηνης παράτασης της παροχής 
υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης στα υπηρεσιακά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα έργου 
της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 

30. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη έγκρισης του αρ. 22/2018 Πρακτικού Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής αναφορικά με την αντικατάσταση του εφεδρικού οχήματος που έχει δηλώσει ένας 
ανάδοχος των αρ. 2/2016 και 3/2017 Διακηρύξεων 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, ο οποίος έχει υπογράψει συμβάσεις με την Περιφέρεια Αττικής. 

31. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη έγκρισης του αρ. 23/2018 Πρακτικού Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής αναφορικά με την τροποποίηση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών της αρ. 3/2017 
Διακήρυξης Επιμέρους Διαγωνισμού, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) της 
Περιφέρειας Αττικής, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2017-
2018 και 2018-2019, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. οικ. 238695/29-11-2018 έγγραφο της Δ/νσης 
Παιδείας. 

32. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη έγκρισης του αρ. 24/2018 Πρακτικού Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής αναφορικά με την αξιολόγηση των ελλειπόντων δικαιολογητικών κατακύρωσης που 
υπέβαλε, έπειτα από την αρ. 3400/2018 (ΑΔΑ: Ψ2ΡΙ7Λ7-7ΑΡ) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, ένας προσωρινός μειοδότης της από 10-9-2018 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, ο 
οποίος αναδείχτηκε με την αρ. 2429/2018 (ΑΔΑ: 75ΒΨ7Λ7-Ω0Ν) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

33. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη έγκρισης των με αρ. 1/2018 και 2/2018 Πρακτικών 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής αναφορικά με την αρ. 3/2018 Διακήρυξη ανοικτού άνω των ορίων 
διαγωνισμού μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή 
αναδόχου/αναδόχων για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού στο πλαίσιο της 
διαχείρισης απορριμμάτων Κυθήρων – Αντικυθήρων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 
2014-2020», συνολικού προϋπολογισμού 1.083.827,16€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) 
(Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 57900)».(από αναβολή) 
(Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Νήσων) 

34. Α)Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 18.714,21 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α., 
για την ανάγκη παράτασης της υπ. Άριθμ. 46/2018σύμβασης  υπηρεσιών φύλαξης των 
παραχωρημένων εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων στη θέση του Φαληρικού όρμου, 
Δέλτα Φαλήρου, Τ.Κ. 176 02 Καλλιθέα για δύο επιπλέον μήνες και χωρίς υπέρβαση του αρχικώς 
προϋπολογισθέντος ποσού» Β) Έγκριση παράτασης δύο (2) μηνών της υπ΄αριθμ. 46/2018 
σύμβασης υπηρεσιών φύλαξης των παραχωρημένων εκτάσεων μετά των υφιστάμενων 
κτισμάτων στη θέση του Φαληρικού όρμου, Δέλτα Φαλήρου, Τ.Κ. 176 02 Καλλιθέα χωρίς 
υπέρβαση του αρχικώς προϋπολογισθέντος ποσού και τροποποίηση αυτής με εξαίρεση της 
Ζώνης Ι από την 24ωρη φύλαξη. 



35. Ανάκληση πιστώσεων σε διάφορους Κ.Α.Ε.. του φορέα 04.072 λόγω ολοκλήρωσης της δαπάνης 
και μη χρησιμοποίησης του υπολοίπου από της Π.Ε.Ν.Τ. Αθηνών. 
(Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Νοτίου Τομέα) 

36. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο: «Βρεφονηπιακός Σταθμός 
Δήμου Ωρωπού. 

37. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή νέου γηπέδου 
Ραφήνας», αναδόχου εταιρείας «ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε» 

38. Για Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του υποέργου: «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.  

39. Α) Έγκριση του «ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙI» για την ανάδειξη μειοδότη του διαγωνισμού του έργου: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ», με 
προϋπολογισμό δημοπράτησης 11.600.000,00€ (με τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.) Β) Την κατακύρωση της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του 
Ν.4412/2016, στην εταιρεία «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ», η οποία προσέφερε μέση έκπτωση πενήντα 
οκτώ και εβδομήντα έξι  τοις εκατό (58,76 %), ήτοι προσέφερε την χαμηλότερη τιμή και καλύπτει 
όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 14 της διακήρυξης και 
το άρθρο 95 του Ν. 4412/2016. 
(Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής) 

40. 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 «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ-ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 
ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ7», συνολικού προϋπολογισμού 3.850.000,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%). 
(Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής) 

41. Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή 
συλλεκτήρων ομβρίων στην περιοχή Σαλαμίνας της Νήσου Σαλαμίνας», συμβατικής δαπάνης 
6.623.110,40 € (με Φ.Π.Α.), αναδόχου εταιρείας ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ   

42. Έγκριση σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης δαπάνης 135.000,00 € του έργου 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ», αναδόχου εταιρείας 
ΙΕΡΑ Α.Τ.Ε. 

43. Έγκριση του «ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι» του διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΑΦΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ 
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», προϋπολογισμού μελέτης 300.000,00€ με το Φ.Π.Α. και Κ.Α.Ε. 9781.07.036 

44. Έγκριση του “Πρακτικού III” της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διαγωνισμού για την οριστική 
κατακύρωση και ανάθεση της σύμβασης: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ» εκτιμώμενης δαπάνης 
403.225,81€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) (Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 62398) 
(Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων) 

45. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ» 
αναδόχου ΔΑΜΩΝ Α.Τ.Ε., μέχρι 31-12-2018. 
(Δ/νση Τεχνικών Έργων Δυτικής Αττικής) 

46. Έγκριση α) για προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για 
δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών, και υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
32, παρ. 2.γ του ν.4412/2016, β) των όρων της Διακήρυξης και της πρόσκλησης, για τη μελέτη 
«ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΟΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΝΤΗ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΔΡΑΣ», προϋπολογισμού  1.311.952,61€ (πλέον 
Φ.Π.Α.) γ) τη διεξαγωγή του διαγωνισμού από την Επιτροπή που έχει συγκροτηθεί με την αριθμ. 
391/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας  Αττικής  

47. Έγκριση του Πρακτικού IV των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του υποψήφιου αναδόχου 
«ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ-ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ-ΤΖΑΚΟΣ Α.-Μ. ΚΟΝΙΑΡΗ» για την ανάθεση της 
σύμβασης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ 
ΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 1+400 ΕΩΣ Χ.Θ. 6+125 (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ)» 

48. Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών έργου: Εργασίες 
κατασκευής – επισκευής φρεατίων υδροσυλλογής και αγωγών ομβρίων, άμεσες επεμβάσεις 
αποκατάστασης ζημιών αυτών στην Περιφέρεια Αττικής. 
(Δ/νση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας) 



49. Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση οχήματος - μηχανήματος και προσωπικού για 
την αντιμετώπιση εκτάκτου γεγονότος (πυρκαγιά) που προέκυψε στην ευρύτερη περιοχή του 
Δήμου Ασπροπύργου της Π.Ε. Δυτικής Αττικής από τις 06-08-2018. 

50. Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση οχημάτων - μηχανημάτων και προσωπικού για 
την αντιμετώπιση εκτάκτου γεγονότος (πλημμυρικών φαινομένων) στο Δήμο Μάνδρας – 
Ειδυλλίας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής από τις 26-06-2018. 

51. Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση οχημάτων - μηχανημάτων και προσωπικού για 
την αντιμετώπιση εκτάκτου γεγονότος (πλημμυρικών φαινομένων) στο Δήμο Μάνδρας – 
Ειδυλλίας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής από τις 27-06-2018. 
(Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας) 

52. Ακύρωση της υπ΄αρ. 714/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς την παράγραφο 
Β΄   

53. Λήψη απόφασης για την παράταση της μίσθωσης του ακινήτου επί της οδού Υμηττού 219 στην 
Αθήνα. 

54. Λήψη απόφασης για την παράταση της μίσθωσης του ακινήτου επί των οδών Λιοσίων 93 και 
Σάμου 94 στην Αθήνα (από αναβολή) 

55. Παράταση μίσθωσης  ακινήτου επί της Λ. Κηφισίας 16 
56. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη των όρων και των προϋποθέσεων για την 

παραμονή μέρους των εγκαταστάσεων του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και του Κέντρου 
Φωτεινής Σηματοδότησης της Περιφέρειας Αττικής, στο κτήριο ΥΜΑ – ΝΥΜΑ, ιδιοκτησίας 
ΟΤΕestate  
(Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών) 

57. Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά υπ’ αριθ. 19571/2018 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών (Τμήμα 5ο Τριμελές) 
(Νομική Υπηρεσία Κεντρικού Τομέα) 

58. Εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή για την μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της 
υπ’αρ.4933/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά 
(Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων Π.Ε. Πειραιά και Νήσων) 

59. Έγκριση προγραμματισμένης μετακίνησης εκτός έδρας (11-12-2018) 
(Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νήσων) 

60. Διενέργεια διαπραγμάτευσης ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με 
την εταιρεία «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.  

61. Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, για την παροχή υπηρεσιών που αφορούν την 
διακρίβωση των μηχανημάτων πέντε γραμμών ελέγχου οχημάτων, και την επιθεώρηση πέντε 
τζογομέτρων του ΚΤΕΟ Χολαργού της Περιφέρειας Αττικής και την έκδοση σχετικών 
πιστοποιητικών / βεβαιώσεων καλής λειτουργίας, προϋπολογισμού 3.720,00€, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

62. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, ποσού 42.766€ στην Παναττική Ομοσπονδία 
Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών για τον Οκτώβριο  2018, στα πλαίσια του 
προγράμματος «διάθεσης ειδών Λαϊκών Αγορών σε ευπαθείς ομάδες». 

63.  Επιστροφή ποσού 135,99€ στην εταιρεία ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. 

64. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 28.475,00€ για κάλυψη δαπάνης των 
Τελών Κυκλοφορίας έτους 2019 των υπηρεσιακών οχημάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Κεντρικού, Βορείου, Νοτίου και Δυτικού Τομέα Αθηνών. 

65. Λήψη απόφασης για διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης 
(άρθρο 32, παρ. 2.β.γγ του Ν. 4412/2016) για την ετήσια συνδρομή συμβουλευτικής 
υποστήριξης όλων των Δ/νσεων Οικονομικών Υπηρεσιών, της Δ/νσης Προϋπολογισμού, της 
Δ/νσης Ταμειακής Διαχείρισης, της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης και της Δ/νσης Μισθοδοσίας, 
της Γεν. Δ/νσης Αναπτυξιακού προγραμματισμού Έργων και Υποδομών καθώς και της Δ/νσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής σε λογιστικά, οικονομικά, θεσμικά θέματα, 
θέματα προμηθειών εσόδων, εγκυκλίους, υποδείγματα, νομολογία, αρθρογραφία κ.λ.π. μέσω 
δικαιώματος χρήσης στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, με δυνατότητα παροχής σεμιναρίων συνολικής 
αξίας ύψους 6.000,00€ πλέον ΦΠΑ, ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής σε επόμενη 
συνεδρίασή της. 

66. Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 για την κατασκευή διακοσίων (200) τεμαχίων 
πλαστικοποιημένων καρτών ημεροδείκτη των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου για 
το έτος 2019, προϋπολογισμού 600,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 



67. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 56.668,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 
για τη μίσθωση μηχανημάτων έργου μαζί με το χειριστή τους, για τη διενέργεια εξετάσεων για τη 
χορήγηση άδειας άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειριστή μηχανημάτων 
έργου, σύμφωνα με το Π.Δ. 113/2012. 

68. Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού 92 της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
αποτελεσμάτων διαγωνισμών, αναφορικά με κατάργηση και τροποποιήσεις δρομολογίων του 
1ου Επιμέρους Διαγωνισμού στο πλαίσιο του ΔΣΑ με αρ. συστήματος 25999 και της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2018-2019. 

69. 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 Περιφέρειας Αττικής που αφορά τη σχολική χρονιά 2018-2019 

70.  Διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης (άρθρο 32, παρ. 
2.β.γγ του Ν. 4412/2016) για την διακρίβωση και πιστοποίηση οργάνων μέτρησης (έξι αναλυτών 
καυσαερίων), συντήρηση και προμήθεια αναλώσιμων αυτών, συνολικής αξίας 21.523,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής σε επόμενη συνεδρίασή 
της. 

71. Έγκριση του Πρακτικού της πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών 
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που αφορά τον έλεγχο επικαιροποιημένων Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης 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), Διακήρυξη 9/2018.  

72. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης για την κάλυψη της δαπάνης 
μη μισθολογικού κόστους ωφελουμένων στην Περιφέρεια Αττικής στα πλαίσια της Δημόσιας 
Πρόσκλησης 8/2018,  ΚΑΕ 9459.01.01301  του Φορέα 01.072 

73. α) Ανάκληση της υπ’αρ. 2000/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και β) Έγκριση δαπάνης 
και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 7.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. (8.680,00€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.) για την ανάγκη εκπαίδευσης και επιτόπιας υποστήριξης εκ μέρους της εταιρείας OTS για 
την ενεργοποίηση του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου στην Περιφέρεια Αττικής. 

74. Έγκριση των όρων της διακήρυξης του Ηλεκτρονικού, άνω των ορίων, Ανοικτού Διαγωνισμού, 
για την ανάθεση εργασιών αποψίλωσης και καθαρισμού βλάστησης και εύφλεκτης ύλης από 
νησίδες, πρανή και ερείσματα εκατέρωθεν οδικών αξόνων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής και της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών 
Υποδομών Περιφέρειας Αττικής (CPV: 77312000-0, 77211400-6), προϋπολογισμού 304.829,20€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% για δύο έτη. 

75. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης για την ενταγμένη στον Π/Υ 
οικονομικού έτους 2018 μελέτη με τίτλο «Μελέτη επισκευής διατηρητέου κτιρίου Νο 8 ΕΑΤ – ΕΣΑ 
(ΣΦΕΑ)», ΚΑΕ 9769.01.16801 του Φορέα 01.072 

76.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.500,00€ πλέον ΦΠΑ (1.860,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την επισκευή εννέα(9) ηλεκτρικών ρολών σε πόρτες και 
παράθυρα στα κτίρια της Δνσης Μεταφορών ΚΤ καθώς και την προμήθεια δύο πλακετών για τα 
ρολά της αποθήκης και της αίθουσας εξετάσεων υποψηφίων οδηγών της Δνσης. 

77. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.800,00€ πλέον ΦΠΑ (2232,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) προμήθεια σαράντα πέντε (45) τηλεφωνικών συσκευών για τις 
ανάγκες των: Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, Δνσεων Μεταφορών ΚΤ και 
Παιδείας. 
 (Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα 
 

Παρακαλείσθε, σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε τη Γραμματεία της Οικονομικής 
Επιτροπής κα. Ντόβα Μαρία (τηλ. 213 2063776) ή κα Δημητροπούλου Αθηνά (τηλ. 2132063538) ή 
κα Ασημακοπούλου Κατερίνα (τηλ. 2132063822) 
 
Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής αναρτώνται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο site της 
Περιφέρειας. 

       Ο Πρόεδρος της  
  Οικονομικής Επιτροπής 
 

 
   Χρήστος Καραμάνος 


