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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής στην τακτική συνεδρίασή της, στις 26/02/2019 
ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ., που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Περιφερειακών 
Επιτροπών (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος), συζήτησε τα παρακάτω θέματα, που έλαβαν αριθμό 
απόφασης από 473 έως 568 έτους 2019: 
 
A/A ΘΕΜΑΤΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 

1 
Εισήγηση περί μη ασκήσεως ενδίκου μέσου κατά της υπ’αρ.16475/2018 
αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας. 

473 

2 
Εισήγηση για άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθ. 87/2019 πράξης 
του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

3 
Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της Απόφασης 120/2019 του VI 
Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
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4 

 Έγκριση ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 της υπηρεσίας 
Δράσεων Δημοσιότητας, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ 
ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ» προϋπολογισμού 19.000,00€ πλέον 
Φ.Π.Α. 24%. 
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5 

Α) Έγκριση του «ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙI» για την ανάδειξη μειοδότη του 
διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 
ΠΡΟΣ ΛΙΜΝΗ «ΚΙΘΑΡΑ» ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ», προϋπολογισμού 
380.000,00€ (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 “ΑΣΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ”, η 
οποία προσέφερε μέση έκπτωση πενήντα ένα και έξι τοις εκατό (51,06 %), 
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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6 

Έγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ,1ης 
Συμπληρωματικής Σύμβασης και 1ου ΠΚΤΜΝΕ ΑΥΞΗΤΙΚΟΥ ως προς το 
αρχικό συμβατικό αντικείμενο, του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΥΚΟΤΡΥΠΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΟΔΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ», 
αναδόχου εταιρείας «ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ». 
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7 

Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των 
υπηρεσιών της σύμβασης: «Αντικατάσταση θραυσμένων υαλοπινάκων 
κυλιόμενης κλίμακας της πεζογέφυρας ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ επί της Λεωφ. Κηφισίας, στο ύψος των 
οδών Στεφάνου Δέλτα και Λυκούργου». 

478 

8 
 Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 για το διορισμό 
ανεξάρτητου  πιστοποιημένου εκτιμητή για τις ανάγκες απαλλοτρίωσης του 
έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΟΔΩΝ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ 
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ΚΑΙ ΧΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», προϋπολογισμού 6.820,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

9 

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του 
έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Α16)», 
προϋπολογισμού μελέτης 2.000.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., αναδόχου 
εταιρείας:  «Κ/ΞΙΑ ΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε.- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ» 
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10 

Έγκριση πρόσθετης δαπάνης για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ 
Ο.Τ. 674 Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ», προϋπολογισμού 700.000,00 Ευρώ (με 
ΦΠΑ), αναδόχου εταιρίας ΑΔΑΜΟΝ Ο.Ε. 
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11 

Τόκοι υπερημερίας και προμήθεια εγγυητικών για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 674 Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ», προϋπολογισμού 
700.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ). 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

12 

Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΑ 
ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ», 
συνολικού προϋπολογισμού 14.274.193,55 € (πλέον ΦΠΑ 24%). 
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13 

Διαβίβαση προς Έγκριση 2ου πρακτικού του Διαγωνισμού για την επιλογή 
αναδόχου για το έργο  «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ 
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», συνολικού 
προϋπολογισμού 1.730.000,00 € (με ΦΠΑ 24%). 

483 

14 
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ ΣΤΟ 
Ο.Τ. 729 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»  αναδόχου “ΣΤΟΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.” 
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15 

Συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής παραλαβής παρακολούθησης και 
ελέγχου της παροχής Υπηρεσιών: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης 
πρασίνου και αποκατάστασης περιβάλλοντος στην οδό Π. Επίδαυρος-
Κόμβος Καλλονής (νέα χάραξη)» προϋπολογισμού 247.678,84€ με Φ.Π.Α.  
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16 

Έγκριση παράτασης τμηματικής και συνολικής προθεσμίας του έργου 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ Ν. 
ΥΔΡΑΣ», προϋπολογισμού μελέτης 287.500,00€ αναδόχου ΑΡΧΙΤΡΟΝ 
Α.Τ.Ε. 

486 

17 
Τροποποίηση της μελέτης σήμανσης ασφάλισης του έργου "Βελτίωση 
Επαρχιακής Οδού Δρυόπης (Κόμβος Καλλονής)- Γαλατά (Διακριτό τμήμα 
Βελτίωσης), από τις χ.θ. 0+000 έως χ.θ 11+603. 
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18 

Λήψη απόφασης περί κατάργησης του δρομολογίου με α/α 163 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. 14 / 2016). 
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19 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 156,00€ για την 
έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και ορισμού υπολόγου, για 
τις κάρτες καυσαερίων, των υπηρεσιακών οχημάτων της ΠΕΑΑ, έτους 
2019 
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20 

Συγκρότηση ειδικής Τεχνικής Επιτροπής Παρακολούθησης- Παραλαβής 
των εργασιών στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου 
της ελιάς, προκειμένου να προστατευτούν οι ελαιοκομικοί τομείς της 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (Π.Ε.Α.Α.)  για το έτος 2019. 
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21 

Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του ν. 4412/2016 για τη συντήρηση των 
κλιματιστικών μονάδων των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες 
της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής, στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση 
Δυτ. Αττικής καθώς και στο Κ.Ε.Σ.Υ. Δυτ. Αττικής συνολικού 
προϋπολογισμού 10.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  
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22 
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους ογδόντα οχτώ χιλιάδων 
εννιακοσίων ευρώ (88.900,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την 
υλοποίηση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων 2019 της 

492 
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Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. 

23 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικής δαπάνης χιλίων 
πεντακοσίων εβδομήντα Ευρώ (1.570,00): α) τριακοσίων ευρώ (300,00) 
για δικαστικά έξοδα βάσει της 227/2018 απόφασης του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών β) πεντακόσια πενήντα (550,00) για δικαστικά 
έξοδα βάσει της 193/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών γ) τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00) για δικαστικά έξοδα βάσει 
της 246/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δ) 
τριακοσίων εβδομήντα ευρώ (370,00) για δικαστικά έξοδα βάσει της 
334/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών" της 
Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής. 
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24 

Αποδοχή ή μη του υπ’ αρ. 03/2019 πρακτικού της Τριμελούς 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης των ανοικτών/διεθνών 
διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Βορείου Τομέα 
Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, με θέμα την αποσφράγιση και 
αξιολόγηση ελλειπόντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, για δρομολόγια  
μεταφοράς μαθητών σχολείων της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της 
Περιφέρειας Αττικής, στα κολυμβητήρια, κατά το πρώτο σχολικό τρίμηνο, 
για το διδακτικό αντικείμενο της κολύμβησης. 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

25 

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 τρίτο 
σχολικό τρίμηνο, για το διδακτικό αντικείμενο της κολύμβησης. 
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26 
Τροποποίηση των υπ’ αρ. 52 και 104 δρομολογίων μεταφοράς μαθητών 
της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών. 
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27 

Λήψη απόφασης για διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση 
προκήρυξης (άρθρο 32, παρ. 2.β.γγ του Ν. 4412/2016), για την κάλυψη 
αμοιβών ηθοποιών, τεχνικών και δωρεάν εισόδου 100 θέσεων από την 
Περιφέρεια Αττικής, έξι θεατρικών παραστάσεων, με τίτλο 
«Κλυταιμνήστρα;» ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής. 

496 

28 

α) Μερική ανάκληση της 243/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
(ΑΔΑ: 7ΤΩΓ7Λ7-56Π) ως προς τον οριστικό μειοδότη της Ομάδας Ε (Είδη 
Βασικής Υλικής Συνδρομής) β) Ορισμός της εταιρείας «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προσωρινής μειοδότριας για 
την Ομάδα Ε (Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής), στο πλαίσιο εφαρμογής 
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. 
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29 

Αίτημα για αντικατάσταση υπαλλήλου από την Τριμελή Γνωμοδοτική 
Επιτροπή αξιολόγησης των ανοικτών/διεθνών διαγωνισμών και 
διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας  Βορείου 
Τομέα Αθηνών. 
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30 

Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια επτά (7) 
ενσύρματων digitizers (pen tablets), στο πλαίσιο εφαρμογής 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. 
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31 

Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, για την ετήσια συντήρηση 
και αναγόμωση 79 (εβδομήντα εννέα) πυροσβεστήρων σε κτίρια όπου 
στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα 
Αθηνών, και  οι Διευθύνσεις Α/Θμιας και Β/Θμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας. 
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32 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή της Δικαστικής 
Επιμελήτριας ΜΑΡΙΑΣ Δ. ΔΑΛΙΑΝΗ για επιδόσεις εγγράφων της Δ/νσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, ποσού 
1.587,20€. 
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33 
Ανάκληση διάθεση πίστωσης και έγκρισης δαπάνης της υπ΄ αριθμ. 
143/2019 (ΑΔΑ 7ΝΛΩ7Λ7-ΔΕΦ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 
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34 

Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, για την προμήθεια δέκα 
(10) δάφνινων στεφανιών, για τους εορτασμούς των Εθνικών Επετείων της 
25ης Μαρτίου, της 28ης Οκτωβρίου και λοιπών επίσημων τελετών για το 
έτος 2019 της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών. 
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35 
Ανάκληση πίστωσης για τον ΚΑΕ 0519.02, λοιπές πρόσθετες παροχές και 
αποζημιώσεις (παρελ.ετών),Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019, συνολικού 
ποσού 8.154,90€. 

504 

36 

Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, για την αντικατάσταση 
τεσσάρων (4) ελαστικών του υπ’ αρ. ΚΗΙ 7076 SCODA FABIA 1390cc 
υπηρεσιακού οχήματος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
300,00€ συμπ. ΦΠΑ.  

505 

37 

Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, για την μεταγενέστερη 
πληρωμή των πνευματικών δικαιωμάτων για τη χρήση και εκμετάλλευση 
του μουσικού ρεπερτορίου εκπροσωπούμενου από την ΕΥΕΔ, της 
πολιτιστικής εκδήλωσης για την προβολή του θεσμού των λαϊκών αγορών, 
προϋπολογισμού 310,00€, συμπ. ΦΠΑ.  

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

38 

Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 για την προβλεπόμενη από 
την κείμενη νομοθεσία, ετήσια συντήρηση εκατόν είκοσι τριών (123) 
φορητών πυροσβεστήρων, που βρίσκονται στα κτίρια αρμοδιότητας της 
ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών και έξι (6) φορητών πυροσβεστήρων των 
υπηρεσιακών οχημάτων της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, προϋπολογισμού 
950,00€ συμπ. ΦΠΑ. 

506 

39 

α) Τροποποίηση του (Β) αποφασιστικού μέρους της υπ’ αρ. 1088/2018 
Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και β) Εκ νέου ανάθεση κατά το άρθρο 
118 του Ν.4412/2016, στην Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης 
Δικαιωμάτων (Ε.Υ.Ε.Δ.), για την εκ των υστέρων πληρωμή των 
πνευματικών δικαιωμάτων για τη χρήση και εκμετάλλευση του μουσικού 
ρεπερτορίου της εκδήλωσης Αντιφασιστικής Μνήμης και Τιμής στους 200 
Κομμουνιστές που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944 στο Χαϊδάρι, 
ποσού 210,92€ συμπ. ΦΠΑ.  

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

40 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια: α) δύο (2) 
φαρμακείων εργασίας για τα κτίρια της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών και β) 
υγειονομικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του ιατρείου της Δ/νσης 
Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, 
συνολικού προϋπολογισμού 1.200,00€, συμπ. ΦΠΑ. 

507 

41 

Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια 
προπληρωμένων καρτών γραμματοσήμανσης από τα ΕΛΤΑ, της Δ/νσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων, της Δ/νσης 
Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά και της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πειραιώς και 
Νήσων και ορισμός υπολόγων. 

508 

42 
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. 9723.07.006.01 οικ. έτους 2019. 

509 

43 

Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 της προμήθειας 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. 

510 

44 

Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 7.000,00€ 
(επτά χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τη 
συνδιοργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών δράσεων μαθητών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά 
(ΠειραιΑθλητισμός 2019). 

511 

45 
Έγκριση πρακτικών 12 και 13 (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ) της πενταμελούς 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των 

512 
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διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, που αφορούν την 
αποσφράγιση και τον έλεγχο των συμπληρωματικών δικαιολογητικών 
κατακύρωσης σχετικά με τα νέα δρομολόγια 89 & 90 προέκυψαν μετά τη 
Διακ/ξη 2/2018. 

46 

Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, κατά το άρθρο 32 του 
Ν.4412/2016 για το νέο δρομολόγιο με α/α 95 που προέκυψε μετά την  
Δ/ξη 2/2018 του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού για την Π.Ε. Πειραιά στο 
πλαίσιο του ΔΣΑ, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής 
για τα σχολικό έτος 2018-2019. 

513 

47 

Α) Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την έκδοση Ανάληψης 
Πολυετούς Υποχρέωσης για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ «ΜΙΣΤΡΕΤΣΙ» ΚΑΙ «ΠΕΡΓΑΡΙ» ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΥ» ΚΑΕ 9781.08.028.01 Β). Διάθεση πίστωσης και έγκριση  
δαπάνης για την έκδοση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για το έργο 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΕ 9771.08.005.01». 

514 

48 
Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών Διενέργειας/Αξιολόγησης 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και Αξιολόγησης Ενστάσεων 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 

515 

49 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 350,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια τριών (3) φορητών 
ψυγείων για τη μεταφορά οστράκων και δύο (2) φορητών ψυγείων για τη 
μεταφορά των δειγμάτων θαλασσινού νερού για τη Διεύθυνση Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π. Ε. Νήσων, στο πλαίσιο της 
παρακολούθησης του προγράμματος για την αλίευση ζώντων δίθυρων 
μαλακίων από τις κατηγοριοποιημένες ζώνες παραγωγής της 
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. 

516 

50 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 8.035,20€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. αναφορικά με τη συντήρηση και 
επισκευή του μηχανογραφικού εξοπλισμού υπηρεσιών της Π. Ε. Νήσων 
και κοινών υπηρεσιών των Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους 

517 

51 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 15.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 
για την κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων της Π. Ε. Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής. 

518 

52 

Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη έγκρισης των με αρ. 3/2019 και 
4/2019 Πρακτικών Γνωμοδοτικής Επιτροπής αναφορικά με την αξιολόγηση 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλαν οι προσωρινοί ανάδοχοι 
του 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%) (Διακήρυξη 3/2018 με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 57900). 

519 

53 

Α) Ανάκληση ποσού #20.000,00€# του Ε.Φ. 01.072 και ΚΑΕ 5221.01, Β) 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #14.674,00€#, 
για την οικονομική συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής ως εταίρος στο 
Κέντρο Πρόληψης της χρήσης των εξαρτήσεων και προαγωγής της 
ψυχοκοινωνικής υγείας Δήμου Αχαρνών «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» για το έτος 2017. 

520 

54 

Ανάκληση της υπ’ αριθ. 3927/2018 απόφασης ως προς τον ΚΑΕ 
01.072.271302 που αφορά Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και 
μεταμοσχευμένους (παρελθ. Ετών), λόγω μη ύπαρξης απλήρωτων 
υποχρεώσεων παρελθόντος έτους. 

521 

55 
Έγκριση των πρακτικών 3 & 4 της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής του 
ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού 

522 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, 
προϋπολογισμού 100.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και 
κατακύρωση.  

56 

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 288/2019 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής αναφορικά με την ανάδειξη μειοδοτών για την ανάθεση 
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης της Π.Ε. 
Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής στα κολυμβητήρια για το β΄ και γ’ 
τρίμηνο του σχολικού έτους 2018-2019. 

523 

57 

Λήψη απόφασης για διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση διακήρυξης (άρθρο 32, παρ. 2.β.γγ του Ν. 4412/2016) για την 
τεχνική εξυπηρέτηση  και β) για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για 
επτά (7) μηχανές γραμματοσήμανσης των Υπηρεσιών της Π.Ε. Κεντρικού 
Τομέα της Περιφέρειας Αττικής για δύο έτη, συνολικής αξίας 13.501,62€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής σε 
επόμενη συνεδρίασή της. 

524 

58 
Επιστροφή καταβληθέντων τελών μεταβίβασης στους δικαιούχους της 
συνημμένης κατάστασης, συνολικού ποσού 4.443,00€, λόγω μη 
πραγματοποιήσεως της μεταβίβασης των οχημάτων τους. 

525 

59 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.271,60€ για 
την πληρωμή δικαστικών επιμελητών σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα. 

526 

60 

Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 της προμήθειας βοηθητικού 
εξοπλισμού για τα WC και τα γραφεία του κτιρίου επί της οδού Χίου 16-18 
στο Μεταξουργείο, όπου στεγάζονται τα γραφεία όλων των Δ/νσεων 
Εκπαίδευσης αρμοδιότητας της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της 
Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 

527 

61 

Έγκριση των υπ’αρ. 6/2019 και 7/2019 Πρακτικών 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 παροχή 
υπηρεσιών Συνδιοργάνωσης του Ημιμαραθωνίου Αθήνας 2019, 
προϋπολογισμού 42.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

528 

62 

Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, της διοργάνωσης σε 
συνεργασία με το Θέατρο του Νέου Κόσμου 15 παραστάσεων για παιδιά 
που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία και ιδρύματα, συνολικού 
προϋπολογισμού 9.300,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

529 

63 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 25.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την προμήθεια ενός κλειστού, μη 
ανατρεπόμενου φορτηγού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Αττικής. 

530 

64 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 
74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% για την προμήθεια υλικών 
και κατάλληλου εξοπλισμού και την παροχή υπηρεσιών για την ανακαίνιση 
των γηπέδων (5*5) στο Αττικό Άλσος, για την επισκευή της περίφραξης 
του Λόφου Φινοπούλου (Λόφος Εθνικής Αντιστάσεως) και λοιπές εργασίες 
για το Πεδίον Άρεως. 

531 

65 

Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, της προμήθειας υλικών – 
παροχής υπηρεσιών για την προώθηση και επικοινωνία του έργου και 
σχετικών με αυτό δραστηριοτήτων, στα πλαίσια υλοποίησης του 
προγράμματος με τίτλο «Δίκτυο Άμεσης Παρέμβασης για Χρήστες 
Ουσιών», συνολικού προϋπολογισμού 9.920,00€ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 24%. 

532 

66 

Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 της προμήθειας 
εξεταστικού φακού και πλάγιου φωτισμού KS-Q6 για τις ανάγκες του 
αντιαφροδισιακού ιατρείου της Δνσης Δημόσιας Υγείας συνολικού 
προϋπολογισμού 620,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

533 

67 Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 της επισκευής εννέα (9) 534 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ηλεκτρικών ρολών σε πόρτες και παράθυρα στα κτίρια της Δνσης 
Μεταφορών ΚΤ καθώς και την προμήθεια δύο (2) πλακετών για τα ρολά 
της αποθήκης και της αίθουσας εξετάσεων υποψηφίων οδηγών της Δνσης 
συνολικού προϋπολογισμού 1860,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

68 

Έγκριση των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής 
σε ευρώ για την υλοποίηση εκδηλώσεων για τις Γενοκτονίες Αρμενίων, 
Ποντίων και Ελλήνων της  Μικράς Ασίας για το έτος 2019, συνολικού 
προϋπολογισμού 15.164,52€ πλέον ΦΠΑ (συνολικά 18.804,00,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 

535 

69 

 Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του ν.4412/2016, της προμήθειας και 
εγκατάστασης ενός τηλεφωνικού κέντρου απαραίτητου για τη λειτουργία 
του κτιρίου επί της οδού Χίου 16-18 στο Μεταξουργείο, όπου στεγάζονται 
τα γραφεία όλων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης αρμοδιότητας της Π.Ε. 
Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. προϋπολογισμού 
24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

536 

70 
Έγκριση δαπάνης ποσού 195.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για 
χρονικό διάστημα 24 μηνών για την αναβάθμιση του υφιστάμενου Κέντρου 
Εξυπηρέτησης Πολιτών 1539 της Περιφέρειας Αττικής.  

537 

71 

 Έγκριση του Πρακτικού της πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που αφορά τον 
έλεγχο των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του «Ηλεκτρονικού άνω των 
ορίων Ανοικτού Διαγωνισμού 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.  

538 

72 Περί ανακλήσεως της 2669/2013 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής 539 

73 
Εκκένωση και Παράδοση του ακινήτου επί των οδών Σωκράτους 17 και 
Ψαρών, στη Δραπετσώνα. 

540 

74 
Εκκένωση και Παράδοση του ακινήτου επί της Ακτής Ποσειδώνος 14-16, 
στον Πειραιά. 

541 

75 
Εκκένωση και Παράδοση του ακινήτου επί της οδού Τσαμαδού και Λ. 
Εθνικής Αντιστάσεως, στον Πειραιά. 

542 

76 
Εκκένωση και Παράδοση του ακινήτου επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 
12, στον Πειραιά. 

543 

77 
Εκκένωση και Παράδοση του ακινήτου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 
19, στον Πειραιά. 

544 

78 
Εκκένωση και Παράδοση του ακινήτου επί των οδών Μάρκου Μπότσαρη 
και Ψαρών, στη Δραπετσώνα. 

545 

79 
Εκκένωση και Παράδοση του ακινήτου επί της οδού Δημοσθένους 1-3, 
στον Πειραιά. 

546 

80 
Εκκένωση και Παράδοση του ακινήτου επί της οδού Ερμουπόλεως 38 και 
Πηλίου 1, στον Πειραιά. 

547 

81 
Λήψη απόφασης για την παράταση της μίσθωσης του ακινήτου επί της 
οδού Υμηττού 219 στην Αθήνα. 

548 

82 
Λήψη απόφασης για την Τροποποίηση του από 27/8/2018 Ιδιωτικού 
Συμφωνητικού Μίσθωσης γραφείου του Α΄ ορόφου του ακινήτου επί της Λ. 
Συγγρού 80-88 στην Αθήνα. 

549 

83 
Λήψη απόφασης για 2η τροποποίηση της υπ΄ αρ. 273/2019 Απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής. 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

1ο ΕΗΔ 

Έγκριση παράτασης της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας καθώς και 
της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΓΕΦΥΡΑΣ ΨΗΦΤΑΣ» προϋπολογισμού μελέτης 500.000,00 €, αναδόχου 
ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

550 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

2ο ΕΗΔ 

Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 για το διορισμό 
ανεξάρτητου  πιστοποιημένου εκτιμητή για τις ανάγκες απαλλοτρίωσης του 
έργου: «Κατασκευή νέας Χάραξης  Βελτίωσης της Επαρχιακής Οδού από 
Μέγαρα μέχρι Αλεποχώρι (Ορεινό Τμήμα)» προϋπολογισμού 6.200,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

551 

3ο ΕΗΔ 
Εισήγηση για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου «Ανακαίνιση 
χλοοτάπητα γηπέδου Πράσινου Λόφου και λοιπές συμπληρωματικές 
εργασίες», αναδόχου ΛΕΒΕΝΤΑΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Ε.Δ.Ε. 

552 

4ο ΕΗΔ 

Ηλεκτρονική κλήρωση για την συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού 
του έργου «Αποκατάσταση Θεμελίωσης γεφυρών εντός ρεμάτων 
Περιφέρειας Αττικής», προϋπολογισμού 800.000,00€,  (με Φ.Π.Α.) από το 
Μη.Μ.Ε.Δ. 

553 

5ο ΕΗΔ 

Αποδοχή ή μη του υπ’ αρ. 02/2019 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 αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών (δρομολόγια 1,16,68,69,75), κατακύρωσης, των 
προσωρινών μειοδοτών, που αναδείχθηκαν κατόπιν διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, για δρομολόγια μεταφοράς μαθητών σχολείων της Π.Ε. 
Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, στα κολυμβητήρια, κατά 
το πρώτο σχολικό τρίμηνο, για το διδακτικό αντικείμενο της κολύμβησης. 

554 

6ο ΕΗΔ 
Έγκριση προγραμματισμένης μετακίνησης εκτός έδρας (28/02/2019-
03/03/2019). 

555 

7ο ΕΗΔ 

Λήψη απόφασης περί  έγκρισης του υπ΄αριθμ. 1/2019 πρακτικού της 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της ΠΕΑΑ, 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) 

556 

8ο ΕΗΔ 

Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, για την 
παροχή υπηρεσιών φύλαξης των παραχωρημένων στην Περιφέρεια 
Αττικής εκτάσεων μετά των υφισταμένων κτισμάτων &εγκαταστάσεων στη 
θέση του Φαληρικού Όρμου συμπεριλαμβανομένου και του «Κέντρου 
Εφοδιασμού»κάτω από τη γέφυρα «Εσπλανάδα». 

557 

9ο ΕΗΔ 

Ανάθεση, κατά το άρθρο 118 του ν. 4412/2016, της προμήθειας νέων 
καλωδίων (patch cords) για τους κατανεμητές των επτά ορόφων του νέου 
κτιρίου επί των οδών Αιγάλεω 5 & Κάστορος στον Πειραιά, όπου πρόκειται 
να μεταστεγαστούν οι υπηρεσίες της Π.Ε. Πειραιώς, της Π.Ε. Νήσων 
καθώς και οι κοινές υπηρεσίες των Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής. 

558 

10ο ΕΗΔ 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού συνολικού ύψους 
1.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την πληρωμή της 
παροχής υπηρεσίας αποξήλωσης του υφιστάμενου (παλαιού) συστήματος 
συναγερμού που βρίσκεται στο Γραφείο Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής 
Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (ΠΑΜ-ΠΣΕΑ) Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής στο κτίριο επί της οδού Δημοσθένους 1-3, στον 
Πειραιά 3ος όροφος και για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός 
συστήματος συναγερμού, νέας τεχνολογίας, για το χώρο που θα 
μεταστεγαστεί το ανωτέρω Γραφείο στο νέο κτίριο επί των οδών Αιγάλεω 5 
και Κάστορος στον Πειραιά στον 2ο όροφο. 

559 

11ο ΕΗΔ 
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  23-02-2019 

560 

12ο ΕΗΔ 
Τροποποίηση των  υπ’ αρ. 1, 6, και 8 δρομολογίων μεταφοράς ατόμων με 
αναπηρία (ΑμεΑ) από και προς το Σικιαρίδειο Ίδρυμα 

561 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

13ο ΕΗΔ 

Έγκριση των όρων της διακήρυξης του 2ου Επιμέρους Διαγωνισμού της 
Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος 
Αγορών (Δ.Σ.Α.) της Περιφέρειας Αττικής για την προμήθεια ειδών 
γραφικής ύλης και αναλώσιμων (μελάνια, τύμπανα κλπ) για την κάλυψη 
των αναγκών της Περιφέρειας Αττικής, των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας 
εκπαίδευσης αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής και των ΚΕ.Δ.Δ.Υ.  

562 

14ο ΕΗΔ 

α) Έγκριση προγραμματισμένης μετακίνησης του Εντεταλμένου  
Περιφερειακού Συμβούλου Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής και β) 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.300,00€ (χιλίων 
τριακοσίων ευρώ), για τη συμμετοχή τριμελούς αντιπροσωπείας της 
Περιφέρειας Αττικής  στη Διεθνή Έκθεση Οίνων & Ποτών  Prowein 2019,  
που θα διεξαχθεί από 17 έως 19 Μαρτίου 2019 στο Ντίσελντορφ της 
Γερμανίας. 

563 

15ο ΕΗΔ 

Λήψη Απόφασης επί αντικατάστασης εφεδρικού οχήματος της αριθμ. 
34/2017 σύμβασης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, από την με αρ. 
1/2016(α/α26075) Διακήρυξη του Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Νοτίου 
Τομέα Αθηνών, στο πλαίσιο του ΔΣΑ  

564 

16ο ΕΗΔ 

Λήψη απόφασης επί αποδοχής ή μη των αριθ. 18/2018, 21/2018, 1/2019 
και 2/2019 πρακτικών της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής αναφορικά 
με την αριθ. 4/2018 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού άνω των ορίων (διεθνή) 
ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των 
παραχωρημένων στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων μετά των 
υφιστάμενων κτισμάτων & Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού 
Όρμου συμπεριλαμβανομένου και του «Κέντρου Εφοδιασμού» κάτω από 
την γέφυρα «Εσπλανάδα»  για ένα  έτος συνολικού προϋπολογισμού 
τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α." (Επανεισαγωγή Θέματος)  

565 

17ο ΕΗΔ 

Απόφαση για πρόθεση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 
2.γ του ν.4412/2016 για τη διαδικασία Δημοπράτησης του έργου: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡ. 3, ΠΙΝΑΚΑΣ 2, ΦΕΚ 
1787Β/2007 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ», προϋπολογισμού: 1.000.000,00€ 
(με Φ.Π.Α.) 

566 

18ο ΕΗΔ 
2η Τροποποίηση της υπ΄αρ. 273/2019 Απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

567 
 

19ο ΕΗΔ 

Έγκριση του υπ’ αρ.22/2019 Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
αναφορικά με τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του ηλεκτρονικού άνω των ορίων (διεθνή) ανοικτού 
διαγωνισμού για την «Τοποθέτηση – απομάκρυνση – γενικότερη 
διαχείριση  κινητών συστημάτων υγιεινής στις λαϊκές αγορές αρμοδιότητας 
της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής για την κάλυψη των 
αναγκών των πωλητών που δραστηριοποιούνται σε αυτές για τρία έτη 
2018-2020» (CPV: 24955000-3), τελικού προϋπολογισμού €4.963.825,15 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης 20%. 

568 

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 


