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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής στην τακτική συνεδρίασή της, στις 08/04/2019 
ημέρα Δευτέρα, 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 924 έως 1002 έτους 2018: 
 

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 

1 
Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011» 
αναδόχου εταιρείας  ΑΛΥΣΟΣ Α.Τ.Ε. 

924 

2 

Έγκριση α) σχεδίου διακήρυξης, β) Τευχών Δημοπράτησης (Ε.Σ.Υ, 
Τεχνική Περιγραφή, Τιμολόγιο μελέτης, Προϋπολογισμός, Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ, 
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς), γ) αποστολής της Περίληψης 
Διακήρυξης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, στο ΚΗΜΔΗΣ και στον Ελληνικό Τύπο, όπως προβλέπεται 
από τις ισχύουσες διατάξεις, της παροχής υπηρεσιών : «Καθαρισμός 
ρεμάτων Π.Ε. Κεντρικού και Νότιου Τομέα Αθήνας 2019-2020» συνολικής 
δαπάνης 806.451,61 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). 

925 

3 

Έγκριση α) σχεδίου διακήρυξης, β) Τευχών Δημοπράτησης (Ε.Σ.Υ, 
Τεχνική Περιγραφή, Τιμολόγιο μελέτης, Προϋπολογισμός, Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ, 
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς), γ) αποστολής της Περίληψης 
Διακήρυξης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, στο ΚΗΜΔΗΣ και στον Ελληνικό Τύπο, όπως προβλέπεται 
από τις ισχύουσες διατάξεις, της παροχής υπηρεσιών : «Καθαρισμός 
ρεμάτων Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθήνας 2019-2020» συνολικής δαπάνης 
806.451,61 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). 

926 

4 

Έγκριση α) σχεδίου διακήρυξης, β) Τευχών Δημοπράτησης (Ε.Σ.Υ, 
Τεχνική Περιγραφή, Τιμολόγιο μελέτης, Προϋπολογισμός, Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ, 
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς), γ) αποστολής της Περίληψης 
Διακήρυξης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, στο ΚΗΜΔΗΣ και στον Ελληνικό Τύπο, όπως προβλέπεται 
από τις ισχύουσες διατάξεις, της παροχής υπηρεσιών : «Καθαρισμός 
ρεμάτων Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθήνας 2019-2020», συνολικής δαπάνης 
806.451,61 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). 

927 

5 

Διαβίβαση προς Έγκριση 1ου πρακτικού του Διαγωνισμού για την επιλογή 
αναδόχου για το έργο «Υπογειοποίηση τμήματος της οδού Πατριάρχου 
Κωνσταντίνου και τα συνοδά έργα στον Δήμο ν. Φιλαδέλφειας - 
Χαλκηδόνας», συνολικού προϋπολογισμού 14.274,193,55 € (πλέον ΦΠΑ 
24%).  

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

6 
Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του υποέργου: 
«Αντικαταστάσεις-Μετατοπίσεις δικτύου ύδρευσης Δήμου Παιανίας» της 
ενταγμένης Πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 

928 
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ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ. Β’ ΦΑΣΗ», αναδόχου εταιρείας «NEMEΣΙΣ 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ». 

7 

Έγκριση 7ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΙΑΝΙΑΣ. Β’ ΦΑΣΗ», αναδόχου εταιρείας «NEMEΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ». 

929 

8 

α) Έγκριση του 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ελέγχου των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης και βαθμολόγησης των 
τεχνικών προσφορών της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή 
αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΕΡΩΜΑΤΟΣ - ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ ΚΑΙ 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ» (ΑΔΑΜ: 
18PROC002998298 2018-04-25) προεκτιμώμενης αμοιβής 532.215,03 
ευρώ (πλέον ΦΠΑ), του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιμής και β) Εξουσιοδότηση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Α.Α. προκειμένου 
η  Επιτροπή Διαγωνισμού να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της 
διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 4.ε της διακήρυξης(αποσφράγιση, 
αξιολόγηση και βαθμολόγηση οικονομικών προσφορών). 

930 

9 

Έγκριση: α) Των όρων της Διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας για την 
σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου β) Την αποστολή της 
Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο, όπως 
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ 
ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ», προϋπολογισμού 
495.000,00€ (με τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). (από 
αναβολή) 

931 

10 

 Εκδίκαση της με αρ/. πρ. ΤΕ 36539/758/20-02-2018 κατατεθείσας στη 
ΔΤΕ/ΠΕΑΑ ένστασης του διαγωνιζόμενου σχήματος: «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ Α.Ε. 
/ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ / ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ -ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ / ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΕΠΕ/ΚΑΪΜΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – 
ΣΤΥΛΙΑΝΗ/ΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 
με εκπρόσωπο την κα Βασιλική Αντωνίου κατά του Πρακτικού ΙΙ του 
διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης  «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΦΛΕΜΙΝΓΚ ΡΑΦΗΝΑΣ», μετά από την με αρ. πρ. 
201361/920/28-02-2019 γνωμοδότηση του Γραφείου Νομοθετικού 
Συντονισμού & Δικαστικών Υποθέσεων της Π.Ε.Α.Α. (από αναβολή) 

932 

11 

Α) Έγκριση του από 27 / 2 /2019 Πρακτικού (2) του διαγωνισμού του 
έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ 
ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ», προϋπολογισμού: 
5.600.000,00 (με Φ.Π.Α.) και Β) Εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, για τη συνέχιση της 
διαδικασίας του διαγωνισμού. 

933 

12 

Έγκριση του 1ου  Α.Π.Ε., του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης συμπληρωματικής 
σύμβασης και του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ» ,συμβατικής 
δαπάνης 20.826.535,59 € με το Φ.Π.Α. αναδόχου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  Α.Ε.». 

934 

13 

Συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής παραλαβής παρακολούθησης και 
ελέγχου της παροχής Υπηρεσιών:: «Συντήρηση, βελτίωση και 
εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών  αρμοδιότητος ΠΕ Πειραιά»,  
προϋπολογισμού 500.000,00  €  με Φ.Π.Α.  

935 

14 

Έγκριση παράτασης τμηματικής και συνολικής προθεσμίας του έργου 
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ 
ΠΟΡΟΥ», προϋπολογισμού μελέτης 868.000,00 €, αναδόχου ΖΙΤΑΚΑΤ 
ΑΤΕΒΕ. 

936 
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15 

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός στο οδικό δίκτυο 
αρμοδιότητας πρώην ΔΕΣΕ, εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας 
Αττικής, για τα έτη 2019-2020» (κωδικός 2014ΕΠ58500075), 
προϋπολογισμού 1.498.000,00€ (με ΦΠΑ). 

937 

16 

Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της παροχής υπηρεσιών 
ΣΗΜ-3/14«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Δ.Κ», προϋπολογισμού 
3.938.000,00 € με ΦΠΑ, με πάροχο την «ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε.». 

938 

17 
Έγκριση διακήρυξης, ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: "Επεμβάσεις 
Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής" 
(ΚΑΕ 978101040), προϋπολογισμού 28.000.000,00 €. 

939 

18 
Συζήτηση και Λήψη Απόφασης επί του από 29-03-2019 αιτήματος της 
εταιρείας «SPOON & FORK SERVICE ΜΟΝ. ΕΠΕ» - μισθώτριας του 
καταστήματος «ΥΑΔΕΣ» στο Αττικό Άλσος.  

940 

19 
Λήψη απόφασης για παραχώρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο 4ο 
Δημοτικό Σχολείο Γέρακα Αττικής. 

941 

20 
Λήψη απόφασης για παραχώρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο Γυμνάσιο 
Κρυονερίου Αττικής. 

942 

21 
Λήψη απόφασης για παραχώρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο 1ο Γενικό 
Λύκειο Βούλας  Αττικής. 

943 

22 
Λήψη απόφασης για παραχώρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο 3ο Γενικό 
Λύκειο Βύρωνα  Αττικής. 

944 

23 
Αίτημα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Χορευτικός Τομέας) για 
παραχώρηση χρήσης του ανοιχτού θεάτρου του Αττικού Άλσους για 
διενέργεια μουσικοχορευτικής εκδήλωσης 

945 

24 

Τροποποίηση της με αρ. 337/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
- έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 22.896,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τη διενέργεια εξετάσεων σε δείγματα 
θαλασσινού νερού, για την ανίχνευση / παρουσία τοξικών ή και δυνητικά 
τοξικών μικροφυκών, από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, 
στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος παρακολούθησης ζώντων 
δίθυρων μαλακίων από τις έξι (6) κατηγοριοποιημένες ζώνες παραγωγής 
της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για ένα  έτος. 

946 

25 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 310,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την επισκευή του δέκτη του 
γεωδαιτικού σταθμού (τοπογραφικού οργάνου) GPS HIPER GL της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων. 

947 

26 
Έγκριση προγραμματισμένης μετακίνησης εντός έδρας του 
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Νήσων.  

948 

27 
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. 9777.07.004.01 οικ. έτους 2019. 

949 

28 

Έγκριση Πρακτικών της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των ανοικτών διαγωνισμών και των 
διαδικασιών διαπραγμάτευσης, που αφορά την αξιολόγηση των 
οικονομικών προσφορών και την ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών της 
Δ/ξης 1/2019 του 2ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Πειραιά, στο 
πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) της Περιφέρειας 
Αττικής, για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων (μελάνια, 
τύμπανα κλ.π.) για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων της ΠΕ Πειραιά 
και των κοινών υπηρεσιών της ΠΕ Πειραιά & Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής, των Δ/σεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕ.Σ.Υ. 
αρμοδιότητας της ΠΕ Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής. 

950 

29 
Έγκριση ή μη των Πρακτικών 4 & 5/2019 της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
που αφορά τον ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή 

951 
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υπηρεσιών παραλαβής, αποθήκευσης σε ιδίους χώρους, συσκευασίας – 
μεριδοποίησης και διανομής με ιδία μέσα των προϊόντων για τους 
ωφελούμενους απόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (Ε.Β.Υ.Σ.) του ΤΕΒΑ για τη 
Σύμπραξη 42 των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, 
συνολικού προϋπολογισμού 125.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 

30 

Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης ύψους χιλίων τριακοσίων ευρώ 
(1.300,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για τη μετεγκατάσταση του 
μηχανήματος easy pay της Τράπεζας Πειραιώς από το κτήριο επί των 
οδών Ερμουπόλεως και Πηλίου στα Καμίνια, όπου στεγαζόταν η 
Διεύθυνση Μεταφορών των ΠΕ Πειραιώς & Νήσων, στο νέο κτίριο επί των 
οδών Αιγάλεω και Κάστορος στον Πειραιά. 

952 

31 
Έγκριση πρακτικών 17 και 18 (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ) της πενταμελούς 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των 
διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης. 

953 

32 
Έγκριση ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, για έλεγχο & 
επισκευή του υπηρεσιακού οχήματος  με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΙ-9655, 
μάρκας KIA CERATO, 1591 κυβικών της Π.Ε. Β.Τ.Α . 

954 

33 

Αποδοχή ή μη του υπ’ αρ. 01/2019 πρακτικού της Τριμελούς 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης των συνοπτικών μειοδοτικών 
διαγωνισμών και  διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Βορείου Τομέα 
Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, με θέμα την αποσφράγιση και 
αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας, για τη 
διοργάνωση (προμήθεια ειδών και παροχή υπηρεσιών) των αθλητικών 
εκδηλώσεων: α) Διεθνές Αναπτυξιακό Τουρνουά Εθνικών Ομάδων 
«Βριληττός-World Cup Athens Handball» και β) Διεθνές Σεμινάριο 
Προπονητών Καλαθοσφαίρισης. 

955 

34 

Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια υλικών  
καθαριότητας για ανάγκες των Βαθμολογικών Κέντρων Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας 
για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019 καθώς και των Δ/νσεων της 
Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα. 

956 

35 

Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ειδών 
φιλοξενίας για συνεδριάσεις του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής 
Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, ποσού 
800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

957 

36 

Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης  για την Διακρίβωση πέντε (5) 
ψηφιακών θερμομέτρων για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας 
& Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, 
συνολικού ποσού 400,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

958 

37 

Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς 
δημοσίευση προκήρυξης, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 32, παρ.2β.γγ. του 
Ν.4412/2016  για την κάλυψη δαπάνης προμήθειας: α) τριών (3) τεστ - 
WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for Children Fifth Edition – Έτος 
ελληνικής έκδοσης 2017), β) ενός (1) τεστ WPPSI-III GR (Wechsler 
Preschool and Primary Scale of Intelligence – Έτος ελληνικής έκδοσης 
2015)  και γ) ενός τεστ WAIS-IV GR (Wechsler Adult Intelligence Scale 
Fifth Edition –Έτος ελληνικής έκδοσης 2014) δ) ενός (1) τεστ RAVEN’S 
complete educational CPM/CVS. 

959 

38 

Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια ειδών 
καθαριότητας (ΟΜΑΔΑ Β) και εκτύπωση έντυπου υλικού (ΟΜΑΔΑ Δ) για 
το πρόγραμμα προαγωγής υγείας στα σχολεία της ΠΕ Δυτικού Τομέα 
Αθηνών, μέσω των δράσεων Κοινωφελούς Εργασίας της Π.Ε Δυτικού 
Τομέα Αθηνών.  

960 

39 
Έγκριση του υπ’ αρ. 1/2019 Πρακτικού της αρμόδιας Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής, σχετικά με την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών 
του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας έτους 

961 
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2019 για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας Π.Ε 
Δυτικού Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής.  

40 

Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της παραλαβής των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, με έκπτωση ή μη επί της συμβατικής αξίας, με βάση το 
Πρωτόκολλο Παραλαβής υπηρεσιών της αρμόδιας Επιτροπής, στα 
πλαίσια της υπ’ αρ. 4/2019 Σύμβασης της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών. 

962 

41 

Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του υπ’ αρ. 4/2019 Πρακτικού της 
αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής, σχετικά με την αξιολόγηση των 
ελλειπόντων δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών μειοδοτών 
των δρομολογίων για το διδακτικό αντικείμενο της κολύμβησης της Π.Ε. 
Δυτικού Τομέα Αθηνών.  

963 

42 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επισκευή δύο (2) 
μηχανημάτων του συστήματος κλιματισμού, στο κτήριο όπου στεγάζεται το 
3ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Αττικής (3ο ΠΕΚΕΣ), 
αρμοδιότητας Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, συνολικού προϋπολογισμού 
2.500,00 €, συμπ. ΦΠΑ.  

964 

43 

Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄ αριθμ. 5/2019  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 μαθητών  
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης  Ανατ.  Αττικής  για  το  σχολικό  έτος  
2018-2019  (Διακ. 14/2016).                

965 

44 

Έγκριση  των  υπ΄ αριθμ. 9/2019  και  10/2019  Πρακτικών  της  
Γνωμοδοτικής  Επιτροπής Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων  προμηθειών και  παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α.  στο 
πλαίσιο της  υπ΄ αριθμ.2/2019 Διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για  την ανάθεση εργασιών καταπολέμησης  
του  δάκου  της  ελιάς,  προκειμένου  να  προστατευτούν  οι ελαιοκομικοί  
τομείς της Περιφερειακής  Ενότητας  Ανατολικής  Αττικής (Π.Ε.Α.Α.)  για  το  
έτος  2019             

966 

45 

Ανάθεση κατά τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, για την 
άμεση επισκευή της κεντρικής εισόδου της Δ/νσης Μεταφορών & 
Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α., η οποία υπέστη μεγάλη ζημιά, κατόπιν της 
απόπειρας διάρρηξης που έγινε στο εν λόγω κτίριο στις 26-02-2019 & 
αφορά: α) προμήθεια δύο(2) προφίλ πόρτας 220cm ύψους και  δύο(2) 
μεντεσέδων πόρτας & β)  εργασίες επισκευής. 

967 

46 
Λήψη  απόφασης  περί  απευθείας  ανάθεσης  κατά  το άρθρο 118 του 
Ν.4412, της  προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών για τη διεξαγωγή  
πολιτιστικών  εκδηλώσεων  έτους  2019 αρμοδιότητας Π.Ε.Α.Α. 

968 

47 

Aνάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, της προμήθειας εκατό (100) 
μικρών μπουκαλιών  εμφιαλωμένου νερού  για  τους προσκεκλημένους του 
Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ), οι οποίοι θα 
παρευρεθούν σε συνεδρίαση στις  10/04/2019  στην  Π.Ε.Α.Α. 

969 

48 

Έγκριση καταβολής ποσού ύψους εξήντα επτά ευρώ & πενήντα λεπτών 
(67,50 €) στην εταιρεία “ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ ΛΙΘΟΠΡΙΝΤ Ι. ΣΚΟΥΡΙΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”  για την επιστροφή 
ποσού ως  αχρεωστήτως καταβληθέν, από ακύρωση προστίμου της 
Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αττικής – Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών για 
το έτος 2019.  

970 

49 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 80,00 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια USB flash drives.  

971 

50 
Ανάθεση κατά το αρ. 118 του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια 
φαρμακευτικών και αναλώσιμων υλικών για την τήρηση φαρμακείου 
πρώτων βοηθειών στα κτήρια της Π.Ε.Δ.Α. 

972 

51 
Έγκριση ή μη διενέργειας διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση 
προκήρυξης,για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Β/θμιας 
Εκπ/σης της Π.Ε.Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για δρομολόγια 

973 
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κατά τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων περιόδου Ιουνίου 2019. 

52 

Τροποποίηση των υπ. αρ. 24 και 25 δρομολογίων μεταφοράς μαθητών 
από την με αρ. 5/2016 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. 

974 

53 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3073/2017 (ΑΔΑ:ΩΩΔΔ7Λ7-ΛΑ6) απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής με την αντικατάσταση τριών μελών της 
Τεχνικής Επιτροπής παρακολούθησης – παραλαβής του προγράμματος 
καταπολέμησης κουνουπιών για τα έτη 2018-2020, για την Περιφερειακή 
Ενότητα Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής 

975 

54 
Συγκρότηση ειδικής επιτροπής παραλαβής της σύμβασης για την 
προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Ινστιτούτου 
Υγείας του Παιδιού 

976 

55 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 202,66€ για 
την πληρωμή δικαστικής δαπάνης, σε εκτέλεση της υπ’αριθμ. 2937/2018 
απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα Γ’, Ακυρωτικό) 

977 

56 

Τροποποίηση της υπ΄αρ. 1894/2017 Απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής αναφορικά με την Προγραμματική Σύμβαση για την Προμήθεια 
μηχανολογικού εξοπλισμού νοσοκομείων Αττικής, ως προς την αύξηση της 
συνολικής δαπάνης, νέα ανακατανομή των πιστώσεων στα έτη 2019 και 
2020 και ανάκληση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 

978 

57 

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 μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια υλικών διαγράμμισης οδοστρωμάτων της Δ/νσης Διαχείρισης 
Μητροπολιτικών 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, με συστημικό αριθμό 68060, Διακήρυξη 
14/2018. 

979 

58 

Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού 32/2019 της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών αναφορικά με την αξιολόγηση 
μίας ενδεικτικής προσφοράς που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 70954 (Δξη 6/2016) για την 
εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) για την ανάθεση 
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 
2017-2018, 2018-2019 & 2019-2020, προϋπολογισμού 91.800.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, των δικαιωμάτων προαίρεσης και της 
αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω τιμής καυσίμου έως 10% 

980 

59 

Έγκριση του Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής αναφορικά με την 
αποσφράγιση οικονομικών προσφορών του 2ου Επιμέρους Διαγωνισμού 
της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα στο πλαίσιο 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 του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. 

981 

60 Ανάκληση της υπ’αρ. 809/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 982 

61 
α) Τροποποίηση της ορθής επανάληψης της υπ’αρ. 2657/2018 απόφασης 
πολυετούς δαπάνης και διάθεσης πίστωσης και β) ανάκληση του 
πλεονάζοντος ποσού με βάση την ορθή επανάληψη της 2657/2018. 

983 

62 
Διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης 
(άρθρο 32, παρ. 2.β.γγ του Ν. 4412/2016)  για την εκπόνηση Σχεδίου 
Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης  Έκτασης της 

984 
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Περιφέρειας Αττικής, ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπή. 

63 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 40.000,02€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την διακρίβωση και πιστοποίηση 
οργάνων μέτρησης (έξι ηχομέτρων μετά των βαθμονομητών τους)  για τις 
ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας 
Αττικής. 

985 

64 

Έγκριση των Πρακτικού 13/2019 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 υλοποίηση εκδηλώσεων για τις 
Γενοκτονίες Αρμενίων, Ποντίων και Ελλήνων της Μικράς Ασίας για το έτος 
2019, προϋπολογισμού 21.904,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
24%. 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

65 
Επιστροφή στον κύριο ΚΟΚΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ποσού 1.550,00€, ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντος, από εκ παραδρομής κατάθεση σε 
λογαριασμό της Περιφέρειας Αττικής. 

986 

66 
Επιστροφή συνολικού ποσού 690,00€ σε 3 δικαιούχους ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντων, από παράβολα της Δ/νσης Ανάπτυξης Κ.Τ. 

987 

67 

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. ποσού 
8.000,00€ και ορισμού υπολόγου, για κάλυψη εξόδων ταχυδρομείου 
(μηχανή προπληρωμής) της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. 
Κεντρικού Τομέα Αθηνών. 

988 

68 
Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 5.087,10€   
για την πληρωμή δικαστικών επιμελητών σύμφωνα με τον συνημμένο 
πίνακα. 

989 

69 

Έγκριση του υπ΄αρ. 2/2019 Πρακτικού της Ειδικής Τριμελούς 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής του ηλεκτρονικού άνω των ορίων ανοικτού 
διαγωνισμού για την «Κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδίου για την 
Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (Πε.Σ.Π.Κ.Α) Περιφέρειας Αττικής», 
συνολικού προϋπολογισμού: 512.885,14€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
24%.  

990 

70 
Συγκρότηση ειδικής επιτροπής παραλαβής των συμβάσεων του 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού 
εξοπλισμού Νοσοκομείων της Αττικής» 

991 

71 

Έγκριση πολυετούς δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 
7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, της   συντήρησης συστημάτων 
πόσιμου νερού των Δνσεων ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών για τα έτη 2019-
2021. 
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Α). Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 432/2019 (ΑΔΑ: Ψ5Θ27Λ7-ΣΦ2) και Β) 
.Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την: «συντήρηση 
υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού στην αίθουσα θεωρητικής εξέτασης 
υποψηφίων οδηγών των Δνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των ΠΕ 
ΚΤ,ΒΤ,ΝΤ,ΔΤ,ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ και Ανατ. Αττικής και για χρονικό διάστημα 
μέχρι 31/01/2020 συνολικού προϋπολογισμού 18.600,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».  

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

73 

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3925/2018 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
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(δεν 
χρησιμοποιήθηκε 
το νούμερο διότι 
αποσύρθηκε) 

1ο ΕΗΔ 
Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης, ποσού 38.016,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για πολιτιστικές εκδηλώσεις της 
Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, για το έτος 2019.  
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2ο ΕΗΔ Έγκριση προγραμματισμένης μετακίνησης εκτός έδρας 995 

3ο ΕΗΔ 
Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού 7/2019 της Πενταμελούς 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής διενέργειας αξιολόγησης αποτελεσμάτων για την 
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοτικών  Σχολείων της 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Περιφερειακής Ενότητας  Νοτίου Τομέα Αθηνών, για την κάλυψη των 
αναγκών της υποχρεωτικής διεξαγωγής του αντικειμένου της κολύμβησης 
για το Γ΄ τρίμηνο του σχολ. έτους 2018-2019, όπως αυτή καθορίζεται από 
το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την 
50025/26-9-2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
4217/τ.Β/26-9-2018 «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις 
Περιφέρειες» 

4ο ΕΗΔ 

Πρόσληψη Δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τους Περιφερειακούς 
Συμβούλους που συμμετέχουν ως μέλη της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών 
Αττικής και να παράσχει αντ΄ αυτών έγγραφες εξηγήσεις στις 12/04/2019 
ενώπιον κ. Πταισματοδίκη Χαλανδρίου, κατόπιν μηνύσεως που υπέβαλε 
καθ’ αυτών ο Ιωάννης Σύρμας του Αντωνίου και της Φωτεινής και ορισμός 
αμοιβής αυτού». 
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5ο ΕΗΔ 

Έγκριση του υπ΄αρ. 1/2019 Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής του ηλεκτρονικού άνω των ορίων ανοικτού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού νοσοκομείων», 
(CPV:33100000-1), συνολικού προϋπολογισμού: 33.970.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κατακύρωση του διαγωνισμού 
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6ο ΕΗΔ 

Έγκριση των πρακτικών 28, 33 & 35 της πενταμελούς γνωμοδοτικής 
επιτροπής του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια 
υγειονομικού υλικού/εξοπλισμού και ειδών σίτισης στα πλαίσια υλοποίησης 
του προγράμματος με τίτλο «Δίκτυο άμεσης παρέμβασης για χρήστες 
ουσιών», συνολικού προϋπολογισμού €231.933 συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.  
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7ο ΕΗΔ 

Εισήγηση για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή 
πεζογέφυρας στη γέφυρα της οδού Αλ. Παναγούλη και διαμορφώσεις 
λοιπών κοινοχρήστων χώρων», αναδόχου LATERN CONSTRUCTION Co 
S.A. 
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8ο ΕΗΔ 

Ανάκληση της υπ΄ αριθμ.801/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
και εκ  νέου  έγκριση  των  όρων  και  του  σχετικού  τεύχους  της υπ΄ 
αριθμ.3/2019 Διακήρυξης  ηλεκτρονικού ανοιχτού  κάτω  των  ορίων 
διαγωνισμού  για   την  παροχή  υπηρεσιών  και  προμήθεια  ειδών  για  
την  πραγματοποίηση  πολιτιστικών  και  αθλητικών εκδηλώσεων  έτους  
2019   Περιφ.  Ενότητας           Ανατολικής  Αττικής,  προϋπολογισμού  
72.540,00€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (58.500,00€ χωρίς Φ.Π.Α.)   
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9ο ΕΗΔ 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.195.000,00€ για 
δαπάνες διενέργειας εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη 
Δημοτικών Αρχών, Περιφερειακών Αρχών και Μελών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
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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/

