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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής στην τακτική συνεδρίασή της, στις 22/01/2019 
ημέρα Τρίτη, και ώρα 9:30 π.μ., που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Περιφερειακών 
Επιτροπών (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος), συζήτησε τα παρακάτω θέματα, που έλαβαν αριθμό 
απόφασης από  44 έως 144 έτους 2019: 
 

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 

1 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3714/2018 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ΄αριθμ 19571/2018 
απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 5ο Τριμελές). 44 

2 

Τροποποίηση ως προς το σκέλος Β΄ της με αρ. 3713/2018 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά το κτίριο στέγασης του Κέντρου 
Διαχείρισης Κυκλοφορίας και του Κέντρου Φωτεινής Σηματοδότησης 
ιδιοκτησίας OTEestat. 45 

3 
Ανανέωση του χρόνου εκκένωσης μισθωμένου χώρου – καφετέριας στην 
Πλατεία Πρωτομαγιάς. 46 

4 

Παραίτηση η μη από το δικόγραφο της αριθ. 667/2017 αίτησης της 
Περιφέρειας Αττικής ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας για την 
αναίρεση της 2096/2015 απόφασης του 12ου Τριμελούς Διοικητικού 
Εφετείου Αθηνών, ενόψει της υπ’ αρ. 1610/2018 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής σε όμοια υπόθεση. (από αναβολή) 47 

5 
Άσκηση η μη ενδίκων μέσων κατά της υπ αριθ. 20199/2018 απόφαση του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 24ο μονομελές). 48 

6 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού της 
Ενιαίας Επιτροπής Καταλληλόλητας για την απευθείας μίσθωση χώρου, 
στο ακίνητο επί της Ιεράς Οδού αρ. 294 στο Αιγάλεω, χωρίς δημοπρασία, 
για τις ανάγκες επέκτασης της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών και  καθορισμός του ύψους 
του μηνιαίου μισθώματος 49 

7 
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο 8ο 
Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας. 50 

8 
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο 2ο 
Δημοτικό Σχολείο Πεύκης . 51 

9 
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο 2ο 
Γυμνάσιο Κηφισιάς.  52 

10 
Έγκριση ή μη της από 10-1-2019 πρότασης της μισθώτριας εταιρείας του 
κτηρίου «ΑΛΣΟΣ» στο Πεδίο του Άρεως 53 

11 
Επιστροφή εισπραχθέντος προστίμου στην εταιρεία: «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ».  54 

12 

Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης ύψους είκοσι τριών χιλιάδων 
πεντακοσίων εξήντα ευρώ (23.560,00€) συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α., για την προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων μεταλλικών 55 
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ραφιών (dexion), στο νέο κτίριο επί των οδών Αιγάλεω και Κάστορος στον 
Πειραιά, όπου θα μεταστεγασθούν οι Υπηρεσίες των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων. 

13 

Έγκριση πρακτικού με αρ.31/2019 (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 21) 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. 56 

14 

Διάθεση  πίστωσης και έγκριση δαπάνης ποσού ύψους 350,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την πληρωμή της μίσθωσης οχτώ 
(8) γραμματοθυρίδων για υπηρεσίες της Π.Ε. Πειραιά και κοινές υπηρεσίες 
των Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για  το έτος 2019. 57 

15 

Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης ύψους τεσσάρων χιλιάδων 
πεντακοσίων ευρώ (4.500,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για τη 
μετεγκατάσταση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους από το κτίριο της οδού 
Ποσειδώνος 14-16, στο νέο κτίριο επί των οδών Αιγάλεω και Κάστορος 
στον Πειραιά, όπου θα μεταστεγασθούν οι Υπηρεσίες των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων. 58 

16 

Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης ύψους €1.000,00 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την προμήθεια δεκαέξι (16) 
δάφνινων στεφανιών για τους εορτασμούς των Εθνικών Επετείων της 25ης 
Μαρτίου και της 28ης Οκτωβρίου για το έτος 2019 της Π.Ε. Πειραιά. 59 

17 

Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης ύψους δεκαεννέα χιλιάδων 
πεντακοσίων ευρώ (19.500,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για 
ένα έτος, που αφορά στην προμήθεια υλικών καθαριότητας των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιά, των κοινών υπηρεσιών των Π.Ε. Πειραιά & 
Νήσων, των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Πειραιά καθώς & των Κ.Ε.Σ.Υ. Πειραιά. 60 

18 

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. 61 

19 

Αντικατάσταση αναπληρωματικών μελών της Τεχνικής Επιτροπής 
παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών καταπολέμησης των 
κουνουπιών σε περιοχές της χωρικής αρμοδιότητας των Δήμων Τροιζηνίας 
– Μεθάνων, Πόρου, Αίγινας, Αγκιστρίου, Σαλαμίνας και Κυθήρων της 
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για την τριετία 
2018-2020. 62 

20 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 250,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την πληρωμή της μίσθωσης έξι (6) 
γραμματοθυρίδων για υπηρεσίες της Π. Ε. Νήσων και κοινές υπηρεσίες 
των Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2019. 63 

21 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 149.832,67€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) για την καταπολέμηση του δάκου 
της ελιάς στις ελαιοκομικές περιοχές των Δήμων Πόρου και Τροιζηνίας-
Μεθάνων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για 
το έτος 2019.  64 

22 

Λήψη απόφασης περί συνέχισης της εκτέλεσης του δρομολογίου με α/α 12 
της αρ. 2/2016 Διακήρυξης μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018-
2019, από την εταιρεία με την επωνυμία «Κοινωνία Αστικού Δικαίου 
Κληρονόμων Γεωργίου Ταμβάκη», από τις 21-11-2018 λόγω θανάτου του 
αναδόχου Γεωργίου Ταμβάκη. 65 
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23 

Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη έγκρισης του αρ. 25/2019 Πρακτικού 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής αναφορικά με την τροποποίηση δρομολογίου 
μεταφοράς μαθητών της αρ. 2/2016 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, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 255486/19-12-2018 έγγραφο της 
Δ/νσης Παιδείας. 66 

24 

Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη έγκρισης του αρ. 26/2019 Πρακτικού 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής αναφορικά με την προσθήκη ενός επιπλέον 
οδηγού που έχει δηλώσει ένας ανάδοχος της αρ. 3/2016 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, ο οποίος έχει υπογράψει σύμβαση με την Περιφέρεια 
Αττικής. 67 

25 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας, για 
την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., των Διευθύνσεων 
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής και του 
Κ.Ε.Σ.Υ Ανατολικής Αττικής, για το έτος 2019, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η δημόσια υγεία, τόσο των εργαζομένων όσο και των πολιτών 
(CPV 39830000-9 «Προϊόντα καθαρισμού»). 68 

26 

Τροποποίηση του δρομολογίου με α/α 440 στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. οικ. 
4924 / 04-01-2019  διενέργειας διαπραγμάτευσης τιμής για την ανάθεση 
δεκατεσσάρων (14) 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) (7/2018 Διακ). 69 

27 

Συγκρότηση για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, αρχής γενομένης από 6-
2-2019: Α. Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., 
αποτελούμενης από τρία μέλη. Β. Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Ενστάσεων διαδικασιών σύναψης  δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και 
παροχής υπηρεσιών  της Π.Ε.Α.Α., με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 
60.000,00€, χωρίς ΦΠΑ, αποτελούμενης  από τρία μέλη. Γ. Επιτροπής 
παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και παροχής 
υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., αποτελούμενης από τρία μέλη, κατόπιν δημόσιας 
κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε στις 16/1/2019 (ημέρα Τετάρτη). 70 

28 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 148.463,31€, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, 
προκειμένου να προστατευτούν οι ελαιοκομικοί τομείς της Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής (Π.Ε.Α.Α.) για το έτος 2019, [(CPV: 
90922000-6 (Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων)]. 71 

29 

α) Τροποποίηση της υπ’αριθ. 3920/2018 Απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής (περίπτωση Α) περί διάθεσης πιστώσεων και έγκριση δαπανών 
(σταθερών, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα) που βαρύνουν τον 
Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής – ΠΕΑΑ,  οικ. έτους 2019, ως 
προς τον ΚΑΕ 0813 «Μισθώματα κτιρίων» και β) Την έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης συνoλ. ποσού: 593.280,00€, 
για τις ανάγκες στέγασης των Υπηρεσιών της ΠΕΑΑ. 72 

30 

Λήψη απόφασης περί τροποποίησης του δρομολογίου με α/α 350 και 
έγκρισης του υπ΄αριθμ. 62/2019 πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και 
παροχής υπηρεσιών της ΠΕΑΑ, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος 
Αγορών (ΔΣΑ) για τη μεταφορά μαθητώ Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 73 
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Ανατ. Αττικής για το σχολικό έτος  2018-2019 (Διακ. 14/2016, 20/2016, 
9/2017 & 7 / 2018). 

31 

Διενέργεια διαπραγμάτευσης τιμής, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για 
την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σχολείων της Π.Ε. Βορείου 
Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, στα κολυμβητήρια, κατά το 
δεύτερο σχολικό τρίμηνο, για το διδακτικό αντικείμενο της κολύμβησης. 74 

32 

Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση πίστωσης για την προμήθεια 24 στεφάνων 
για κατάθεση την 25η Μαρτίου και την 28η Οκτωβρίου 2019, από 
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα 
Αθηνών, ποσού 800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 75 

33 

Συγκρότηση: α) Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης των 
ανοικτών/διεθνών διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της 
Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών β) Τριμελούς 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης των συνοπτικών μειοδοτικών 
διαγωνισμών και  διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Περιφερειακής 
Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών γ) Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
αξιολόγησης ενστάσεων για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως και εξήντα 
χιλιάδες ευρώ (60.000,00) χωρίς Φ.Π.Α. της Περιφερειακής Ενότητας 
Βορείου Τομέα Αθηνών δ) Τριμελούς Επιτροπής παραλαβής προμηθειών 
και παροχής υπηρεσιών των Διευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας 
Βορείου Τομέα Αθηνών.  76 

34 

Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00€ για την αγορά 
προπληρωμής  ταχυδρομικών τελών για τις ανάγκες αλληλογραφίας της 
Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών και έγκριση έκδοσης ΧΕΠ για τον 
σκοπό αυτό, στο όνομα της υπαλλήλου, της Δ/νσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, ΤΣΑΝΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, κατηγορίας ΤΕ 
Μηχανικών, με βαθμό Α’ και απόδοση λογαριασμού  την 31-12-2019.  77 

35 

Α) Ανάκληση της υπ’ αριθ. 3145/2018 (ΑΔΑ: 61ΖΧ7Λ7-ΥΖΩ) απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής και Β) Ανάκληση των δεσμευμένων 
πιστώσεων για τον ΚΑΕ 5152 που αφορούν την ανωτέρω απόφαση. 78 

36 

Έγκριση ή μη των υπ. αρ. 76/14-12-2018 και 2/8-1-2019 πρακτικών της 
Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών και Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης της ΠΕΔΑ αναφορικά με την αποσφράγιση και 
αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης αναφορικά με τη διενέργεια 
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 αθλητικής εκδήλωσης 
έτους 2018 της ΠΕΔΑ  προϋπολογισμού 12.400,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με τίτλο «Διεθνές Τουρνουά Ακρόπολης 
Ελευθέρας και Ελληνορωμαϊκής Πάλης Ανδρών-Γυναικών. 79 

37 

Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, 
για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Π/θμιας Εκπ/σης της 
Π.Ε. Δυτικής  Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για δρομολόγια για 
μεταφορά μαθητών Α/θμιας Εκπ/σης της ΠΕΔΑ στα πλαίσια του διδακτικού 
αντικειμένου της κολύμβησης σχολ. Έτους 2018-2019-Γ΄τρίμηνο. 80 

38 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 10.000,00€ 
ατόκως για την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης από ηθική βλάβη με 
βάση την 14076/2018 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 
κατόπιν εξωδικαστικού συμβιβασμού της Περιφέρειας Αττικής με τον 
δικαιούχο Παναγιωτόπουλο Διονύσιο όπως είχε προβλεφθεί και εγκριθεί με 
την 3918/18/12/2018(ΑΔΑ:9ΗΖ17Λ7-8ΛΨ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής. 81 

39 

Έγκριση χρονικής παράτασης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς 
μαθητών Π/θμιας Εκπ/σης της Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας 
Αττικής, για στα πλαίσια του διδακτικού αντικειμένου της κολύμβησης 
σχολ. Έτους 2018-2019-Α΄τρίμηνο. 82 
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40 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 500,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την προμήθεια ειδών φιλοξενίας για 
τις πέντε συνεδριάσεις του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας 
Π.Ε.  Δυτικής Αττικής. 83 

41 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 450,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την προμήθεια δέκα (10) δάφνινων 
στεφάνων εν όψει των εορτασμών των εθνικών επετείων της 25ης Μαρτίου 
2019 και της 28ης Οκτωβρίου 2019, για τους Δήμους της Περιφερειακής 
Ενότητας Δυτικής Αττικής. 84 

42 

Έγκριση ή μη των υπ. αρ. 78/14-12-2018 και 1/08-01-2019 πρακτικών της 
Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών και Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης της ΠΕΔΑ αναφορικά με την αποσφράγιση και 
αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης αναφορικά με τον Συνοπτικό 
Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών Μεταφοράς Ατόμων 
με Αναπηρία (ΑμεΑ), σύμφωνα με το άρθρο 155 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 
107/Α΄/2017), για τη χρονική περίοδο φοίτησής τους – Σεπτέμβριο 2018 
έως και Ιούλιο 2019 από τον τόπο διαμονής τους στις εγκαταστάσεις του 
Πιστοποιημένου Φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας 
«Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Αναπήρων Παιδιών και Νέων με 
διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΥΝΟΜΗ» και αντιστρόφως προϋπολογισμού 
73.830,84€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 85 

43 

Έγκριση όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού 
Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου α) για τον 
προληπτικό καθαρισμό, αποψίλωση και απομάκρυνση ξηρής φυτικής 
βλάστησης κατά μήκος οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε.Δ.Α. για το έτος 
2019, προϋπολογισμού εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες και πεντακόσια 
σαράντα λεπτά (165.540,00€) και β) για την κοπή των καλαμιώνων στον 
υγρότοπο της Ψάθας, προϋπολογισμού δέκα χιλιάδων ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (10.000,00€). 86 

44 

Έγκριση του με αρ. 2/2019 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 α) συντήρηση-υποστήριξη του 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος των εφαρμογών  Backoffice 
της Περιφέρειας Αττικής για έξι (6) μήνες και β) την συντήρηση, 
υποστήριξη και αναβάθμιση εφαρμογών λογισμικού - ανάπτυξη 
επιπρόσθετων λειτουργιών λογισμικού - συντήρηση και υποστήριξη 
μηχανολογικού εξοπλισμού της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας 
Αττικής για έξι (6) μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00€ πλέον 
ΦΠΑ (συνολικά 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 87 

45 

Έγκριση δαπάνης και την διάθεση πίστωσης ποσού 43.654€ προς την  
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων 
Πωλητών Λαϊκών Αγορών και ποσού 42.766€ προς την  Παναττική 
Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών, για την διάθεση 
των κουπονιών, μηνός Οκτωβρίου 2018 στα πλαίσια  του προγράμματος 
στήριξης ευπαθών Ομάδων της Περιφέρειας Αττικής. 88 

46 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, ποσού 8.723€ στην Ομοσπονδία 
Επαγγελματιών Πωλητών και Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας 
Αττικής για τους μήνες Ιούλιο έως και Νοέμβριο 2018, στα πλαίσια του 
προγράμματος «διάθεσης ειδών Λαϊκών Αγορών σε ευπαθείς ομάδες» και 
συγκεκριμένα: για τον Ιούλιο 59€, για τον Αύγουστο 297€, για τον 
Σεπτέμβριο 2430€, και για τον Οκτώβριο 2850€. 89 

47 
Συγκρότηση των οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, 
σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. 90 

48 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 4.000,00€ για 
την καταβολή οικονομικού βοηθήματος της Μπαγκείου Επιτροπής (κατόπιν 91 
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σχετικής δωρεάς) σε (10) δικαιούχους Βορειοηπειρώτες ευπαθών ομάδων, 
για το έτος 2018 

49 

Λήψη απόφασης για διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση διακήρυξης (άρθρο 32, παρ. 2.β.γγ του Ν. 4412/2016) για τη 
συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στη Διεθνή Έκθεση Οίνων-Ποτών 
«PROWEIN 2019» συνολικής αξίας 20.892,76€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%, ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής σε επόμενη συνεδρίασή 
της.  92 

50 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 68.200,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (55.000,00 € πλέον ΦΠΑ) για την προμήθεια 
υλικών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων Κεντρικού 
Τομέα Αθηνών και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Κ.Τ. Αθηνών. 93 

51 

α) Ανάκληση της υπ’αρ. 3617/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
και β) επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια 
λογισμικού προστασίας από ιούς “antivirus” συνολικού προϋπολογισμού 
24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 94 

52 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #6.688,98€#, 
για την πληρωμή αμοιβής υπηρεσιών στην εταιρεία «ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» για το έτος 2018, μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.  95 

53 

Έγκριση των πρακτικών 1 & 2 της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 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 και ανάδειξη 
μειοδότη.  96 

54 

Χορήγηση εξουσιοδότησης στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και 
ιδρύματα αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής να διενεργούν αυτοτελώς τις 
διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών πετρελαιοειδών και τροφίμων, 
σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4483/2017, για το έτος 2019. 97 

55 

Έγκριση του με αρ.8/2019 Πρακτικού της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής για τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών 
κατακύρωσης της εταιρείας «SWEDISH SYSTEMS SECURITY ΜΟΝ. 
Ε.Π.Ε.» για την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών φύλαξης Πάρκων και 
Αλσών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο της υφιστάμενης 
σύμβασης 1/2017.  98 

56 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού €42.000 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% για τη Συνδιοργάνωση του 
Ημιμαραθωνίου Αθήνας 2019. 99 

57 

Έγκριση των υπ’ αρ. 1/2019, 6/2019 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 άνω των 
ορίων Ανοικτό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια επίπλων για την κάλυψη 
των αναγκών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
βάσει της τιμής σε ευρώ», (CPV:39130000-2, CPV:39132100-7) συνολικού 
προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 30% 
(για την ομάδα Α’) και Φ.Π.Α. 24%: 438.678,52€, Διακήρυξη 15/2018  και 
ανάδειξη μειοδοτών. 100 

58 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού 5000,00€ 
πλέον ΦΠΑ (6.200,00συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) της εκτύπωσης 
των: α).τριακοσίων (300) τευχών φυλλαδίου οδηγιών της άσκησης σεισμού 
β). τεσσάρων αφισών μεγέθους Α0 για του κυρίου χώρου διεξαγωγής 
σεισμικής άσκησης και εκατό (100)αφισών μεγέθους Α2 για την άσκηση 
παράλληλων δράσεων γ). δώδεκα χιλιάδων τρίπτυχων φυλλαδίων 
(δισέλιδων Α4) με οδηγίες αυτοπροστασίας στον σεισμό, για την άσκηση 
σεισμού «ΤΕΘΡΙΠΠΟΝ ΑΡΜΑ- ΚΤ 2019» η οποία θα διεξαχθεί στην 101 
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Αθήνα την 19η Φεβρουαρίου 2019 . 

59 

Επιστροφή ποσού 1.236,10€ στην εταιρεία «TECNICA ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΚΑΛΩΔΙΩΝ» ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. 102 

60 

Επιστροφή ποσού 4.200,40€ στην εταιρεία «HENKEL ΕΛΛΑΣ 
AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντος. 103 

61 

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. ποσού 
10.000,00€ και ορισμού υπολόγου, για τις ανάγκες κάλυψης σίτισης του 
προσωπικού της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών, σε 
περίπτωση έκτακτων καιρικών φαινομένων, που θα μεταβούν στο Κέντρο 
Διαχείρισης Αποχιονισμού στο Καπανδρίτι. 104 

62 

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. ποσού 
3.000,00€ και ορισμού υπολόγου, για κάλυψη δαπάνης ταχυδρομικών 
τελών  της Δ/νσης Χωρικού Σχεδιασμού. 105 

63 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 640,00€ (εξακόσια 
σαράντα ευρώ), για τη μετακίνηση εκτός έδρας δύο (2) υπαλλήλων, για τις 
ανάγκες της Δ/νσης Τουρισμού, ενόψει της συμμετοχής της Περιφέρειας 
Αττικής στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «Ferie for Alle 2019», η οποία θα 
πραγματοποιηθεί στο Χέρνινγκ της Δανίας στις 22 έως 24 Φεβρουαρίου 
2019. 106 

64 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 7.834,94€ για 
την πληρωμή δικαστικών επιμελητών σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα. 107 

65 

Επιστροφή καταβληθέντων τελών μεταβίβασης στους δικαιούχους της 
συνημμένης κατάστασης, συνολικού ποσού 1.452,00€, λόγω μη 
πραγματοποιήσεως της μεταβίβασης των οχημάτων τους. 108 

66 

Λήψη απόφασης για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 
δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών 
Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της 
Περιφέρειας Αττικής στα κολυμβητήρια για το Β΄ τρίμηνο του σχολικού 
έτους 2018-2019 109 

67 

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στην εταιρεία «NEXUS 
PUBLICATIONS Α.Ε.», από πρόστιμο της Δ/νσης Εμπορίου & Τουρισμού 
της πρώην Νομαρχίας Αθηνών 110 

68 

Έγκριση των υπ’ αριθμ. 5/2019 & 11/2019 Πρακτικών της πενταμελούς 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την 
προμήθεια μηχανημάτων γραφείου, λοιπού εξοπλισμού, πακέτων 
λογισμικού και συστημάτων πληροφορικής για την κάλυψη των αναγκών 
των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής σε 
ευρώ, προϋπολογισμού 247.008,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (CPV: 
30000000-9, 48000000-8), Διακήρυξη 17/2018, και ανάδειξη μειοδότη 111 

69 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #6.688,98€#, 
για την πληρωμή αμοιβής υπηρεσιών στην εταιρεία «ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» για το έτος 2018, μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.  

70 

Απόδοση χαρτοσήμου 2,00% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 0,40% (σύνολο 2,40%) 
από τις εισπράξεις των δικαιωμάτων προσέλευσης Επαγγελματιών 
πωλητών λαϊκών αγορών και επαναφορών πωλητών λαϊκών αγορών και 
παραγωγών αγροτικών προϊόντων – πωλητών στο Ελληνικό Δημόσιο για 
το Δ΄ τρίμηνο 2018.  112 

71 

Έγκριση των υπ’ αρ. 2/2019, 7/2019 και 12/2019 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 
άνω των ορίων ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών 
διαγράμμισης οδοστρωμάτων της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών 113 
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Υποδομών Περιφέρειας Αττικής για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης 
του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της», (CPV: 44811000-8, 34922110-0), 
συνολικού προϋπολογισμού 385.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 
Διακήρυξη 14/2018 και ανάδειξη μειοδότη. 
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Ανάκληση της υπ΄αρ. 3863/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
αναφορικά με την έγκριση πολυετούς δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
ποσού €447.805,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τη σύναψη 
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του 
Υπουργείου Παιδείας με αντικείμενο τον Εξοπλισμό Μουσικών Σχολείων 
Περιφέρειας Αττικής, λόγω λήξης του οικονομικού έτους. 114 

73 

Έγκριση πολυετούς δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού €447.805,00 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης 
μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Υπουργείου Παιδείας με 
αντικείμενο τον Εξοπλισμό Μουσικών Σχολείων Περιφέρειας Αττικής. 115 
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 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 600,00 €  
πλέον Φ.Π.Α. (744,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) για την 
συντήρηση του υποσταθμού της Δ.Ε.Η. που βρίσκεται στον χώρο του 
Κ.Τ.Ε.Ο. Χολαργού της Περιφέρειας Αττικής. 116 
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Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.255,00€ πλέον ΦΠΑ 
(συνολικά 4.036,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), για την 
μετάπτωση του τηλεφωνικού κέντρου του κτιρίου της οδού Π. Τσαλδάρη 
15-17, Καλλιθέα της Περιφέρειας Αττικής, στο δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ». 117 
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 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.760,80€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (1.420,00€ πλέον ΦΠΑ) για την προμήθεια 
υλικών, οργάνων και συσκευών για την κάλυψη των αναγκών των 
συνεργείων του Τομέα Ηλεκτροφωτισμού της Δ/νσης Διαχείρισης 
Μητροπολιτικών Υποδομών. 118 

77 

Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών, αναφορικά με την 
αντικατάσταση ενός οχήματος στο πλαίσιο της υπ΄αρ. 131/2016 Σύμβασης 
με τον οικονομικό φορέα Ευφροσύνη Ταμπουρατζή για την παροχή 
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, 
στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) της Περιφέρειας 
Αττικής. 119 
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Έγκριση του πρακτικού 1/2019 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 α) τη λογιστική και φοροτεχνική 
υποστήριξη από εξωτερικό συνεργάτη Λογιστή (Ά Τάξης), για την 
εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου στην Περιφέρεια Αττικής και β) 
την παροχή ολοκληρωμένων λογιστικών υπηρεσιών για τα έτη 2017, 2018 
& 2019, συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.  120 
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Έγκριση 1) της παράτασης προθεσμίας περαίωσης και 2) της πρόσθετης 
δαπάνης για την αύξηση του κονδυλίου των απολογιστικών εργασιών για 
τον 2ο Α.Π.Ε. και την 1η Σ.Σ.Ε. του έργου: «Έργα αντιπλημμυρικής 
προστασίας Δήμου Ιλίου», αναδόχου εταιρείας «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ». 121 
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Εισήγηση για ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη, του 
Διαγωνισμού του έργου: «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ & ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΟ 
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ», προϋπολογισμού 
200.000 με ΦΠΑ. 122 
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Α. Έγκριση του «ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙI» για την ανάδειξη μειοδότη του 
διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (2017)», με προϋπολογισμό δημοπράτησης 
4.000.000,00€ (με τα απρόβλεπτα, τα απολογιστικά, την αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.) και Β. Την κατακύρωση της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις 123 
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του άρθρου 105 του Ν.4412/2016, στην εταιρεία “ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Α. 
ΜΟΡΦΑΣ Α.Τ.Ε.-ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.”, η οποία προσέφερε μέση 
έκπτωση πενήντα πέντε και πενήντα εννέα τοις εκατό (55,59 %), 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. 
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Α. Έγκριση του «ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ» για την ανάδειξη μειοδότη του 
διαγωνισμού του έργου: «Εργασίες συντήρησης H/M εγκαταστάσεων 
οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (2017)», με 
προϋπολογισμό δημοπράτησης 1.000.000,00€ (με τα απρόβλεπτα, τα 
απολογιστικά, την αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)  Β. Την κατακύρωση της 
σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν.4412/2016, 
στην εταιρεία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΧΑΡΙΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, του ΗΛΙΑ – 
ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ», η οποία 
προσέφερε μέση έκπτωση εβδομήντα δύο και μηδέν τρία τοις εκατό 
(72,03%),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. 124 
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Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης για τη Συγκρότηση Επιτροπής 
Αξιολόγησης Προσφορών (E.A.Π.) για τα εξειδικευμένα έργα παροχής 
υπηρεσιών συντήρησης, που βρίσκονται σε συνάρτηση με την οδική 
ασφάλεια, αρμοδιότητας Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών 
(Δ.Δ.Μ.Υ.) Περιφέρειας Αττικής, για χρονικό διάστημα ενός έτους. 125 
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Έγκριση του 3ου Πρακτικού της Ε.Α.Π. ελέγχου και αποδοχής των 
δικαιολογητικών και πιστοποιητικών κατακύρωσης του προσωρινού 
μειοδότη του διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών: «Εγκατάσταση, 
προγραμματισμός και προσθήκη μονάδας ασύρματης επικοινωνίας σε 
ρυθμιστές τύπου MTC» προϋπολογισμού: 218.240,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και Οριστική κατακύρωση της υπό 
δημοπράτησης παροχής υπηρεσιών του διαγωνισμού, στην εταιρεία 
«SWARCO HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 126 
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Αποσφράγιση οικονομικής προσφοράς της εταιρείας «Publicitas A.E.»  του 
διαγωνισμού που αφορά το έργο: «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ», προϋπολογισμού 60.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α. 24%. 127 
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Έγκριση για την άσκηση αίτησης ανάκλησης της υπ’ αρ. 167/2018 Πράξης 
του Κλιμακίου Προληπτικού ελέγχου στο IV τμήμα του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου που αφορά στη μη θεώρηση του επανυποβαλόμενου στο 
κλιμάκιο ΧΕ1330/2018 αναφορικά με τη μελέτη με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ & 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, 
ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΡ. 19 ΠΟΥ ΘΑ 
ΣΤΕΓΑΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» με δικαιούχο την «Ιερά 
Αρχιεπισκοπή Αθηνών», στο IV Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 128 
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Έγκριση ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 της υπηρεσίας με 
τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ 
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 20.000,00€ 
πλέον Φ.Π.Α. (από αναβολή). 129 
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Έγκριση ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 της προμήθειας 
με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ 
ΛΕΝΤΑΚΗ», προϋπολογισμού 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 130 

89 

Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση οχημάτων - μηχανημάτων 
με το αναγκαίο προσωπικό τους στην ΔΤΕ ΠΕΔΑ για την αντιμετώπιση 
των συνεπειών που είχε  η εκδήλωση των πρόσφατων έντονων καιρικών 
φαινομένων (ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις 28 έως τις 30-9-2018) 
στο ρέμα του Σαρανταπόταμου παρά την Ν.Ε.Ο.Α.Κ. στο Δήμο Ελευσίνας. 131 

90 Έγκριση απολογιστικής για την διάθεση ποσού για τη διάθεση οχημάτων - 132 

https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=11237&tradingPartnerId=36804&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1283284901&oapc=70&oas=f_O-qOT3D14MsXJm7rV8lQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=44616&tradingPartnerId=62773&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=619785602&oapc=7&oas=buluEGX7FgRe8PwPr11ZMg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=44616&tradingPartnerId=62773&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=619785602&oapc=7&oas=buluEGX7FgRe8PwPr11ZMg..
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μηχανημάτων και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτου γεγονότος 
(πυρκαγιά) στο Δήμο  Μεγαρέων της Π.Ε. Δυτικής Αττικής από τις 23-07-
2018. 

91 

Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη διάθεση οχημάτων- μηχανημάτων 
και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτου γεγονότος (χιονοπτώσεις 
– παγετό) σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής από τις  15-01-2019. 133 

1ο ΕΗΔ 

Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του 
άρθρο 221, παρ. 11.δ του Ν. 4412/2016, της παροχής υπηρεσιών 
«Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση 
έκτακτων αναγκών εντός των διοικητικών ορίων περιφερειακών Ενοτήτων 
Πειραιώς και Νήσων», συμβατικής δαπάνης 214.453,90€ 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.) Παρόχου εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ 
ΑΤΕΒΕ. 134 

2ο ΕΗΔ 

Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της 
παροχής υπηρεσίας «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ», προϋπολογισμού 417.867,70€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).028. 135 

3ο ΕΗΔ 

Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ-ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ7», συνολικού προϋπολογισμού 
3.850.000,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%). 136 

4ο ΕΗΔ 

Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, για την παροχή υπηρεσιών 
«Αντικατάσταση θραυσμένων υαλοπινάκων κυλιόμενης κλίμακας της 
πεζογέφυρας ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙ-ΚΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
επί της Λεωφ. Κηφισίας, στο ύψος των οδών Στεφάνου Δέλτα και 
Λυκούργου», προϋπολογισμού 2.500€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 137 

5ο ΕΗΔ 

Εισήγηση συγκρότησης 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 138 

6ο ΕΗΔ 

Επικαιροποίηση εγκρίσεων απολογιστικών δαπανών για τη διάθεση 
οχημάτων- μηχανημάτων και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
γεγονότων κατά το έτος 2018. 139 

7ο ΕΗΔ 

Έγκριση των πρακτικών 3/2019 & 13/2019 της πενταμελούς γνωμοδοτικής 
επιτροπής του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την υλοποίηση του 
προγράμματος δράσεων προβολής και προώθησης των προϊόντων του 
αγροτοδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2019, 
συνολικού προϋπολογισμού 146.012,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  140 

8ο ΕΗΔ 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 720,00€ (επτακόσια είκοσι 
ευρώ), για τη συμμετοχή δύο (2) υπαλλήλων, της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Κ.Τ., στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το κρέας 
που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη από 1 έως 3 Φεβρουαρίου. 141 

9ο ΕΗΔ 

Λήψη Απόφασης επί τροποποίησης του α/α83 δρομολογίου μεταφοράς 
μαθητών, από την με αρ. 1/2016(α/α26075) Διακήρυξη του Επιμέρους 
Διαγωνισμού της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, στο πλαίσιο του ΔΣΑ». 142 

10ο ΕΗΔ 

Διάθεση πίστωσης και έγκρισης δαπάνης έργου για την πληρωμή 
πολυετούς υποχρέωσης για το έργο «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω. 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ ΟΡΜΟΥ (ΦΑΣΗ Α΄)» Ν.Τ. ΑΘΗΝΩΝ οικ. 
έτους 2019».Συνολικού προϋπολογισμού 2.000.000,00€.  143 

11ο ΕΗΔ 

Λήψη απόφασης, περί α) εν μέρη έγκρισης του υπ΄αριθμ. 63/2019 
πρακτικού της γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της 
Π.Ε.Α.Α., στο πλαίσιο της Διακήρυξης 4/2018 και β) συμπληρωματικής 
έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 1.488€, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την προμήθεια τεσσάρων (4) 
μεταγωγέων (switches) 48 θυρών για την τεχνική υποστήριξη των 
υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α. για το έτος 2019. 144 
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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/

