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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής στην τακτική συνεδρίασή της, στις 16/042019 
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 1012  έως 1103  έτους 2019: 
 
 
A/A ΘΕΜΑΤΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 

1 
 Έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Έργα 
αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ιλίου», αναδόχου εταιρείας «ΙΛΙΟΝ 
ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ». 

1012 

2 

Διαβίβαση προς Έγκριση 1ου πρακτικού του Διαγωνισμού για την 
ανάδειξη αναδόχου για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ 
ΑΤΤΙΚΗ», συνολικού προϋπολογισμού 668.050,28€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%). 

1013 

3 

Έγκριση Πρακτικών 2Γ και 2Δ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την 
ανάθεση του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓ. 
ΒΑΡΒΑΡΑΣ», προϋπολογισμού 4.168.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.). 

1014 

4 

Διαβίβαση προς Έγκριση 1ου πρακτικού του Διαγωνισμού για την 
ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού 
«ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ» στο Ο.Τ. 729 του Δήμου Ιλίου», συνολικού 
προϋπολογισμού 900.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%). 

1015 

5 
Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και σύναψης της 1η Σ.Σ.Ε., του έργου: «Έργα 
αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ιλίου», αναδόχου εταιρείας «ΙΛΙΟΝ 
ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ». 

1016 

6 

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

1017 

7 

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. 

1018 

8 

Έγκριση του «ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ» για την Οριστική κατακύρωση και ανάθεση 
σύμβασης στον μειοδότη του διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΑΚΡΩΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΗΣΟΥ 
ΚΥΘΗΡΩΝ», με προϋπολογισμό μελέτης 1.800.000,00€ (1.451.612,90€ 
πλέον Φ.Π.Α. 24%) και Κ.Α.Ε. 9881.08.027. 

1019 

9 
Έγκριση πρακτικού και αποτελέσματος για την ανάδειξη προσωρινού 
μειοδότη του διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

1020 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ 
ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΕΣΕ» προϋπολογισμού 1.500.000 €. 

10 
Συγκρότηση Επιτροπής για την Τεχνική Επιθεώρηση και την παραλαβή 
εργασιών και πάσης φύσεως υλικών φορτηγών και μηχανημάτων έργου 
Περιφέρειας Αττικής. 

1021 

11 
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση είκοσι έξι (26) 
κλιματιστικών μονάδων στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

1022 

12 
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση πέντε (5) 
κλιματιστικών μονάδων τύπου ντουλάπας στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας - 
Πειραιά «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ».  

1023 

13 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγκατάσταση της νεοσύστατης 
Αυτοτελούς Δ/νσης Διαδικτυακής Ενημέρωσης & Ψηφιακής Εξυπηρέτησης 
σε νέο μισθωμένο χώρο του Α΄ορόφου επί της Λ. Συγγρού 80-88 στην 
Αθήνα.  

1024 

14 
Λήψη απόφασης για παραχώρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην 1η 
ΕΜΑΚ. 

1025 

15 
Λήψη απόφασης για παραχώρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο 11ο 
Δημοτικό Σχολείο Βύρωνα Αττικής. 

1026 

16 
Λήψη απόφασης για παραχώρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο 1ο 
Δημοτικό Σχολείο Υμηττού Αττικής. 

1027 

17 

Λήψη απόφασης περί κατάργησης του δρομολογίου με α/α 252 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).  

1028 

18 

Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 12/2019 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. 7/2018).  

1029 

19 

Ανάθεση κατά τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, για την 
παροχή υπηρεσιών απολύμανσης (απεντόμωσης- μυοκτονίας) για δύο (2) 
έτη: 2019 & 2020 [συνολικά έξι (6) εφαρμογές, ήτοι: τρεις (3) εφαρμογές το 
έτος] στα κτίρια: α) Λίρα (17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος- Παλλήνη), όπου 
στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε.Α.Α. και β) Κλεισθένους 35 και 
Ακροπόλεως – Σταυρός Αγίας Παρασκευής, όπου στεγάζεται η Δ/νση 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α.  

1030 

20 

Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 11/2019 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). 

1031 

21 
Α) Κατάργηση δρομολογίου και Β)Τροποποίηση δρομολογίου μεταφοράς 
μαθητών Α/θμιας Εκπ/σης της ΠΕΔΑ στα πλαίσια του διδακτικού 
αντικειμένου της κολύμβησης σχολ. Έτους 2018 – 2019 - Α΄ τρίμηνο. 

1032 

22 
Την ανάθεση κατά το αρ. 118 του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια – 
εκτύπωση Δελτίων Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψήφιων Οδηγών για τις 
ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Δυτικής Αττικής. 

1033 

23 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αμοιβής 
δικαστικού επιμελητή, για επιδόσεις της Περιφέρειας Αττικής, ποσού 
285,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 

1034 

24 

Α) Μερική Ανάκληση ως προς το σκέλος (Β) της 
1273/2018(ΑΔΑ:ΨΑΣΧ7Λ7-ΙΥΛ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Β) 
Έγκριση ανάκλησης της με Α/Α 1696/15/2/2019 (Ψ5ΦΓ7Λ7-
50Ψ) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης Γ) Έγκριση δαπάνης και διάθεση 

1035 
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πίστωσης #1566,64# για την καταβολή αναδρομικών οικογενειακού 
επιδόματος στους δικαιούχους υπαλλήλους :Φουτρή Μαρία- Σαραντώνη 
Βασιλική –Τσιάμα Απόστολο με βάση το αποφασιστικό της απόφασης 
7479/2014 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (22Ο Τριμελές) 
συνολικού ποσού κεφαλαίου # 986,07# & τόκων#580,57€ # της 
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. 

25 

α) Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την κάλυψη εξόδων 
αποστολής προϊόντων δειγματοληψίας τροφίμων φυτικής και ζωικής 
προέλευσης, ζωοτροφών, δειγμάτων ζωικών οργανισμών και φυτικών 
ιστών, σε αρμόδια εργαστήρια όλης της Ελλάδας, της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών και β) Έγκριση 
έκδοσης ενός (1) Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), ποσού 
πεντακοσίων (500,00) Ευρώ, για την ανωτέρω (α) δαπάνη, της Διεύθυνσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών. 

1036 

26 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, μέρους των εγγεγραμμένων 
πιστώσεων στο Προϋπολογισμό οικ. Έτους 2019, για την πληρωμή 
συνολικού ποσού 1.565,30€, που αφορά την πληρωμή Δικαστικών 
Επιμελητών, για επιδόσεις ετών 2018, 2019 των Δ/νσεων: Μεταφορών & 
Επικοινωνιών Π.Ε. Δ.Τ. Αθηνών, Διοικητικών Υπηρεσιών, Δημόσιας 
Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Δ.Τ. Αθηνών. 

1037 

27 

Έγκριση κατάργησης του με αριθμού κυκλοφορίας ΤΑΒ 1804 εφεδρικού 
οχήματος για την εκτέλεση του με α/α 10 δρομολογίου της υπ’ αρ. 2/2016 
Διακήρυξης του 2ου Επιμέρους Διαγωνισμού Μεταφοράς Μαθητών της ΠΕ 
Δυτικού Τομέα Αθηνών. 

1038 

28 

Έγκριση του υπ’ αρ. 36/05-04-2019 Πρακτικού της Αρμόδιας 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του με α/α 26 
δρομολογίου της υπ’ αρ. 1/2016 Διακήρυξης του 1ου Επιμέρους 
Διαγωνισμού Μεταφοράς Μαθητών της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών. 

1039 

29 
Έγκριση ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, για την 
προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τον εξοπλισμό των φαρμακείων 
εργασίας της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών.  

1040 

30 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή της Δικαστικής 
Επιμελήτριας Δήμητρας Τσιγαρίδα για επιδόσεις εγγράφων της Δ/νσης 
Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, ποσού 291,40€. 

1041 

31 

Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, για την μεταφορά 
οκτακοσίων (800) κιβωτίων του αρχείου της Διεύθυνσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών στις 
αποθήκες του Φαλήρου (Παραλία Μοσχάτου-Καλλιθέας). 

1042 

32 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 132.000,00 
ευρώ για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 2ου Κέντρου 
Εκπαιδευτικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Β’ Αθήνας. 

1043 

33 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 204.000,00 
ευρώ για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας. 

1044 

34 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 3876,86€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την πληρωμή δικαστικών 
επιμελητών σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα. 

1045 

35 

Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια 
ανταλλακτικών και κάθε είδους αναλώσιμων υλικών, όπως και την 
επισκευή-συντήρηση των υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Νότιου Τομέα 
Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής με αριθμό κυκλοφορίας: ΚΗΙ-7079, 1390 
κυβικών, μάρκας SCODA FABIA, ΚΗΙ-9653, 1591 κυβικών, μάρκας KIA 
CERATO, ΚΗΙ-9671, 1591 κυβικών, μάρκας KIA CERATO και ΚΗΙ-7334, 
μάρκας FIAT PANDA, 1242 κυβικών. 

1046 

36 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για μίσθωση ακινήτου για την 
στέγαση του 2ου Κέντρου Εκπαιδευτικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
(Κ.Ε.Σ.Υ) Δ΄Αθήνας, στην Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών. 

1047 
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37 

Έγκριση ανάκλησης πιστώσεων για την εφαρμογή των νέων 
τροποποιημένων πιστώσεων, σύμφωνα με την 1η τροποποίηση 
Προϋπολογισμού, της Περιφέρειας Αττικής, οικονομικού έτους 
2019(73/2019) για την Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών. 

1048 

38 
Έγκριση τροποποίησης διάθεσης πίστωσης και κατανομής κατ΄ έτος των 
εγκεκριμένων έργων της Π.Ε. N.T. σύμφωνα με την αναμόρφωση 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής. 

1049 

39 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού προϋπολογιζόμενου 
ποσού ύψους 49.000€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 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», σε βάρος της 
πίστωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής Ε.Φ. 04072 και 
ΚΑΕ 0879, για το έτος 2019. 

1050 

40 

Λήψη απόφασης επί αποδοχής ή μη του αριθ. 8/2019 πρακτικού 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. 

1051 

41 

Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, για κάλυψη της δαπάνης 
των παρεχόμενων υπηρεσιών για την πραγματοποίηση της αθλητικής 
διοργάνωσης« Hμέρες Άθλησης – Σχολικός Αθλητισμός Δ΄ Αθήνας» , που 
θα διεξαχθεί στις 8,9,10, 13, 14 και 15 Μαΐου 2019 στην Περιφερειακή 
Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών. 

1052 

42 

Έγκριση ή μη, της ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 σχετικά 
με την κάλυψη δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών για τη διεξαγωγή της 
πολιτιστικής εκδήλωσης   «ΠΑΝΑΓΟΥΛΕΙΑ 2019», που θα διεξαχθεί στην 
Π.Ε.Ν.Τ. Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής (10, 11 και 12 Μαΐου 2019), 
συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους 5.000,00€ πλέον του Φ.Π.Α 

1053 

43 

Την διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την έκδοση Ανάληψης 
Υποχρέωσης για την μελέτη «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 
Νο 58 ΓΑΛΑΤΑ-ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΥΣ ΠΡΟΣ ΕΡΜΙΟΝΗ, ΑΠΟ ΓΑΛΑΤΑ 
ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ» στον ΚΑΕ 
9762.08.007.01. 

1054 

44 
Έγκριση ανάκλησης δεσμευμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2019 της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

45 
Έγκριση ανάκλησης των δεσμευμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2019 της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, σύμφωνα με 
την Α τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019. 

1055 

46 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης 
συνολικού ύψους 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%), για 
την παροχή υπηρεσιών τεχνικής εξυπηρέτησης διάρκειας δύο ετών στη 
μηχανή γραμματοσήμανσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής. 

1056 

47 

Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη έγκρισης του με αρ. 5/2019 
Πρακτικού Γνωμοδοτικής Επιτροπής αναφορικά με την αξιολόγηση των 
επικαιροποιημένων δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ο 
ανάδοχος του ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού για την 
επιλογή αναδόχου για την προμήθεια δύο (2) εξυπηρετητών (servers) για 
φιλοξενία της υποδομής active directory που θα δημιουργηθεί, για την 
υποστήριξη λειτουργίας του δικτύου δεδομένων του νέου κτιρίου στο οποίο 
πρόκειται να μεταστεγαστούν οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας 

1057 
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Πειραιώς, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και οι κοινές υπηρεσίες των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής 
συνολικού προϋπολογισμού 49.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
(24%), Διακήρυξη 8/2018 με συστημικό αριθμό στο Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. 66900. 

48 

Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη έγκρισης του με αρ. 6/2019 
Πρακτικού Γνωμοδοτικής Επιτροπής αναφορικά με την εξέταση της υπ’ αρ. 
πρωτ. 94808/3-04-2019 αίτησης της ένωσης εταιρειών «COSMOS 
BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» σχετικά με τροποποίηση του 
άρθρου 9 της αρ. 4/2019 σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της 
ανωτέρω ένωσης εταιρειών. 

1058 

49 
Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 3917/28-12-2018 Απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής ως προς τη δέσμευση πίστωσης στον ΚΑΕ 
1511.01 του Φορέα 072 και Ειδ. Φορέα 07. 

1059 

50 

Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια 
προπληρωμένης κάρτας γραμματοσήμανσης από τα ΕΛΤΑ, της Δ/νσης 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων και 
ορισμός υπολόγου. 

1060 

51 

Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης συνολικού ύψους δύο χιλιάδων 
τετρακοσίων πενήντα δύο ευρώ και δέκα λεπτών (2.452,10€) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την αμοιβή Δικαστικής Επιμελήτριας για 
επιδόσεις εγγράφων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά. 

1061 

52 

Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης ύψους €250,00 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την προμήθεια διακοσίων (200) 
συσκευασιών των 40ml LYSOFORMIN SPEZIAL της Δ/νσης Υγειονομικού 
Ελέγχου Π.Ε. Πειραιά & Νήσων. 

1062 

53 

Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 για την προμήθεια έξι (6) 
σφραγίδων για τη κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου 
και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. Πειραιά & Νήσων, συνολικού ποσού 
52,08€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

1063 

54 

Έγκριση πρακτικού που αφορά την αντικατάσταση μελών των 
Γνωμοδοτικών επιτροπών αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και 
αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών της ΠΕ Πειραιά της Περιφέρειας 
Αττικής για το 2019. 

1064 

55 

Έγκριση ή μη του Πρακτικού 7 της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
των Αποτελεσμάτων των Ανοικτών Διαγωνισμών & των Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης της ΠΕ Πειραιά, για την μεταφορά του εξοπλισμού και 
του αρχείου, λόγω μεταστέγασης των υπηρεσιών της ΠΕ Πειραιά, της ΠΕ 
Νήσων και των κοινών υπηρεσιών της ΠΕ Πειραιά και ΠΕ Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής στο μισθωμένο ακίνητο (Αιγάλεω 5 & Κάστορος, 
Πειραιά) της Περιφέρειας Αττικής (Αρ. Συστ. 60595). 

1065 

56 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 
109.800.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για τη μεταφορά μαθητών 
Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής, κατά τα σχολικά έτη 2019-
2020, 2020-2021 και 2021-2022 (από αναβολή). 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

57 

Έγκριση των όρων της διακήρυξης για την εφαρμογή Δυναμικού 
Συστήματος Αγορών για τη μεταφορά μαθητών Δημόσιων Σχολείων της 
Περιφέρειας Αττικής, κατά τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 και 2021-
2022, συνολικού προϋπολογισμού 106.449.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (από αναβολή) 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

58 

Εν μέρει έγκριση του υπ’ αριθμ. 30/2019 Πρακτικού της πενταμελούς 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής του «επαναληπτικού, ηλεκτρονικού, ανοικτού 
διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανημάτων γραφείου, για την κάλυψη 
των αναγκών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

1066 
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βάσει της τιμής σε ευρώ»-ΟΜΑΔΑ Α’, προϋπολογισμού 20.460,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ» (CPV: 30000000-9), Διακήρυξη 5/2019.  

59 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #5.556,73€# 
για την πληρωμή δικαστικής δαπάνης, σε εκτέλεση της υπ’αριθμ. 
Α1657/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 9ο 
Μονομελές) 

1067 

60 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #1.679,15€# 
για την πληρωμή δικαστικής δαπάνης, σε εκτέλεση της υπ’αριθμ. 
Α1082/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς (Τμήμα 7ο 
Μονομελές) 

1068 

61 
Ανάκληση διαφόρων ΚΑΕ του Ε.Φ. 01072, λόγω της 1ης αναμόρφωσης 
του Προϋπολογισμού 2019 

1069 

62 

Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών αναφορικά με τον έλεγχο των 
ελλειπόντων δικαιολογητικών κατακύρωσης των μειοδοτών που 
αναδείχθηκαν από τη διενέργεια διαπραγμάτευσης για την μεταφορά 
μαθητών στα κολυμβητήρια της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών για το γ’ 
τρίμηνο του σχολικού έτους 2018-2019 

1070 

63 

Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών, αναφορικά με την 
αντικατάσταση ενός εφεδρικού οχήματος της υπ΄αρ. 216/2018 Σύμβασης 
της διαδικασίας διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών για 
την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 
2018-2019. 

1071 

64 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επισκευή μηχανής 
γραμματοσήμανσης με αρ. κυκλοφ. ΕΛΤΑ 51214, προϋπολογισμού 403,00 
€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (325,00 € πλέον Φ.Π.Α). 

1072 

65 

Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του ν.4412/2016, της παροχής υπηρεσιών 
διαχωρισμού αξίας γηπέδων και κτισμάτων για τα έτη 2017 και 2018 της 
Περιφέρειας Αττικής και υποβολή Δηλώσεων Φόρου Ακίνητης Περιουσίας 
ετών 2011, 2012 και 2013 στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

1073 

66 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης για το 
ενταγμένο στον Π/Υ 2019 έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ 
ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ, ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ», ΚΑΕ 9775.01.048, του Φορέα 01.072. 

1074 

67 

Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 της υλοποίησης 10 
παραστάσεων με θέμα το bulling σε Γυμνάσια και Λύκεια της Περιφέρειας 
Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 8.680,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.  

1075 

68 
 Τροποποίηση της με αρ.795/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
(ΑΔΑ:6ΧΕΞ7Λ7-ΛΚΞ).  

1076 

69 
Έγκριση καταβολής αποζημίωσης για ακίνητο στο κέντρο της Αθήνας επί 
της οδού Εμ. Μπενάκη 4, που υπέστη ζημιές κατά τα επεισόδια της 12ης 
Φεβρουαρίου 2012. 

1077 

70 
Έγκριση καταβολής αποζημίωσης για ακίνητο στο κέντρο της Αθήνας επί 
της οδού Χαρ. Τρικούπη 6-8-10, που υπέστη ζημιές κατά τα επεισόδια της 
12ης Φεβρουαρίου 2012. 

1078 

71 

Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 
€306.198,54 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την τροποποίηση της 
σύμβασης 43/2018 με την «ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ» για την 
παροχή υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου και υποδομών των Πάρκων και 
Αλσών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής για 3 έτη.  

 

72 
Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 
€245.945,76 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την τροποποίηση της 
σύμβασης 42/2018 με την εταιρεία «LA BOLAGET FACILITY 
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MANAGEMENT A.E.–ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» για την παροχή 
υπηρεσιών καθαριότητας των Πάρκων και Αλσών αρμοδιότητας 
Περιφέρειας Αττικής για 3 έτη.  

73 

΄Εγκριση του πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών με αντικείμενο τη 
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.  

1079 

74 

Λήψη απόφασης για διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση διακήρυξης (άρθρο 32, παρ. 2.β.γγ του Ν. 4412/2016) για την 
προμήθεια Νομικών Βιβλίων για τις ανάγκες του Γραφείου Νομικής 
Υποστήριξης Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων συνολικού 
προϋπολογισμού 1.000,00€ πλέον ΦΠΑ (1.240,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής σε 
επόμενη συνεδρίασή της. 

1080 

75 

Έγκριση των 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 τη διοργάνωση των αθλητικών εκδηλώσεων 
του έτους 2019 για την Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας 
Αττικής και πέντε (5) αγώνων δρόμου εντός του Πεδίου του Άρεως, 
συνολικού προϋπολογισμού 52.762,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 

1081 

76 
Επιστροφή ποσού 67,50€ στην εταιρεία ΘΕΡΜΗΣΙΑ Ανώνυμος Τουριστική 
και Ξενοδοχειακή Εταιρεία Α.Ε. ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. 

1082 

77 
Επιστροφή ποσού 450,00€ στην εταιρεία ΜΕΤΡΟ Ανώνυμη Εμπορική και 
Βιομηχανική Εταιρεία Ειδών Διατροφής και Οικιακής Χρήσης ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντος. 

1083 

78 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 7.500,00 συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α.) για την συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής ως μέλος στη 
διεθνή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την κλιματική αλλαγή «Νon State Actor 
Zoone for CLIMATE ACTION (NAZCA)» δια μέσου του προγράμματος 
«Lima- Paris Action Agenda» και ειδικότερα στην επιμέρους 
δράση«Compact of Sates and Regions Alliance –Τhe Climate Group» για 
την περίοδο Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2019. 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

79 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 7.500,00 συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α.) για την συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής ως μέλος στη 
διεθνή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την κλιματική αλλαγή «Νon State Actor 
Zone for CLIMATE ACTION (NAZCA)» δια μέσου του προγράμματος 
«Lima- Paris Action Agenda» και ειδικότερα στην επιμέρους 
δράση«Compact of Sates and Regions Alliance –Τhe Climate Group» για 
την περίοδο Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2019. 

1084 

80 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού 1.700,00€ 
πλέον Φ.Π.Α. (συνολικά 2.108,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για τις 
εργασίες αναβάθμισης του site “free Athens 1944”. 

1085 

81 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 
10.200,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% για αθλητικές εκδηλώσεις 
στο Πεδίο του Άρεως. 

1086 

82 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.600,00 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την ανανέωση της ψηφιακής υπογραφής 
του ΚΤΕΟ Χολαργού. 

1087 

83 
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: 
«ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΚΡΩΠΙΑΣ» αναδόχου LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A. 

1088 
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84 

Έγκριση χορήγησης πρώτης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του 
τεχνικού αντικειμένου εργασιών της 3ης Επιμέρους Σύμβασης, της 
Συμφωνίας - Πλαίσιο «Επικαιροποίηση ή συμπλήρωση υδραυλικών 
μελετών σε περιοχές του Ν. Αττικής αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δ10 με τη 
διαδικασία συμφωνία – πλαίσιο (άρθρο 8 του ν. 3316/2005) 

1089 

85 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 120,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια υπηρεσιακών 
ξύλινων σφραγίδων για τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Νότιου Τομέα 
Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

86 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση Απόφασης 
Ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης με νέα κατανομή για το ΄΄εργο << 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΑΚΡΩΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΟΔΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΗΣΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ>> ΚΑΕ 9781.08.027.01 βάσει της 
Α΄τροποποίησης του προυπολογισμού Π.Α οικ. έτους 2019. 

1090 

87 
Έγκριση δαπάνης ποσού χιλίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (1.024,00€) για 
επιστροφή του, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.  

1091 

88 

Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια ενός 
φορτιστή μπαταρίας ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (γεννήτριας) που 
υποστηρίζει τον ψυκτικό θάλαμο, της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριμνας, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα 
Αθηνών. 

1092 

89 

Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης συν. ποσού 115.200,00€ για 
μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση των δύο Κέντρων Εκπαιδευτικής και 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Ανατολικής Αττικής, που βαρύνει 
τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής - ΠΕΑΑ - οικ. έτους 2019.  

1093 

90 

Α) Διάθεση πιστώσεων και έγκριση δαπανών ( σταθερών, διαρκούς ή 
περιοδικού χαρακτήρα) που βαρύνουν τον Προϋπολογισμό της 
Περιφέρειας Αττικής - ΠΕΑΑ - οικ. έτους 2019 ( κατηγορία ΚΑΕ 01) Β). 
Έγκριση ανάκλησης δεσμευμένων πιστώσεων του Προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Αττικής – ΠΕΑΑ, οικ.έτους 2019 ( κατηγορία ΚΑΕ 02). 

1094 

1ο ΕΗΔ 

α) Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 3917/28-12-2018 Απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής ως προς τις δεσμεύσεις πιστώσεων στους  ΚΑΕ 
082102, 0511.02, 0512.02, 0519.02, 0561.02 και 0719.02 και β) Διαθέσεις 
πιστώσεων και εγκρίσεις δαπανών  στους ΚΑΕ 081301, 082401 και 
319901 του Φορέα 072 και Ειδ. Φορέα 07.  

1095 
 

2ο ΕΗΔ 

Έγκριση ή μη του υπ.αρ. 8/12-4-2019 πρακτικού της Τριμελούς 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων 
Συνοπτικών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της ΠΕΔΑ  
για τον Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών και 
ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την πιστοποίηση και πλήρη λειτουργία 
του ΚΤΕΟ Μάνδρας σύμφωνα με την Υ.Α. 20794/2222/2012 (ΦΕΚ 1466Β) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προϋπολογισμού 74.400,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

1096 

3ο ΕΗΔ 

Έγκριση για προσφυγή εκ νέου σε διενέργεια διαπραγμάτευσης τιμής, 
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση τεσσάρων (4) άγονων 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολείου της Π.Ε. Βορείου Τομέα 
Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, στα κολυμβητήρια, κατά το τρίτο σχολικό 
τρίμηνο, για το διδακτικό αντικείμενο της κολύμβησης. 

1097 

4ο ΕΗΔ 

Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού ενενήντα 
έξι χιλιάδων ευρώ (96.000,00€), για τη μίσθωση ακινήτου προκειμένου να 
στεγαστεί το 2ο Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
(Κ.Ε.Σ.Υ.) Γ΄Αθήνας.  

1098 

5ο ΕΗΔ 

Πρόσληψη Δικηγόρου για την σύνταξη έγγραφων εξηγήσεων του 
Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Αθλητισμού και Πολιτισμού της 
Περιφέρειας Αττικής, Σπυρίδωνα Πάντζα,  στις 22/04/2019 επί της με 
Α.Β.Μ. ΣΤ2018/11642 δικογραφίας επί της οποίας  διενεργείται  
προκαταρκτική εξέταση από τον Πταισματοδίκη Αχαρνών για το αδίκημα 

1099 
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της φερόμενης παράβασης καθήκοντος (άρθρα 13α και 259 ΠΚ) και 
ορισμός αμοιβής αυτού. 

6ο ΕΗΔ 

Αλλαγή στη σύνθεση της ειδικής επιτροπής παραλαβής των Συμβάσεων 
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 (Τομείς 1 & 2) 

1100 

7ο ΕΗΔ 

Λήψη απόφασης, περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 13/2019 πρακτικού της 
γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α. σχετικά με 
την κατακύρωση, στο πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, 
κάτω των ορίων, για την ανάθεση εργασιών αποψίλωσης ξερής και 
χλωρής φυτικής βλάστησης για πρόληψη πυρκαγιών, καθαρισμού 
ερεισμάτων, καθώς και συντήρηση πρασίνου σε οδούς αρμοδιότητας 
Π.Ε.Α.Α. για το έτος 2019, συνολικού προϋπολογισμού 155.863,91€  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., (Διακ. 1/2019, ΕΣΗΔΗΣ: 69304). 

1101 

8ο ΕΗΔ 

Αποδοχή ή μη του υπ’ αρ. 03/2019 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  δικαιολογητικών κατακύρωσης, του προσωρινού 
αναδόχου, για τη διοργάνωση (προμήθεια ειδών και παροχή υπηρεσιών) 
της αθλητικής εκδήλωσης: Διεθνές Αναπτυξιακό Τουρνουά Εθνικών 
Ομάδων «Βριληττός-World Cup Athens Handball. 

1102 

9ο ΕΗΔ 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 44,00 € πλέον ΦΠΑ για 
την επίδοση, εκτός Αθηνών υπηρεσιακού εγγράφου με δικαστικό 
επιμελητή. 

1103 

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 


