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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 40ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής στην τακτική συνεδρίασή της, στις 21/08/2019 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών 
(Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος), συζήτησε τα παρακάτω θέματα, που έλαβαν αριθμό απόφασης 
από 2133 έως 2210 έτους 2019: 
 

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 
1 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2133 

2 Πληρωμή Οφειλών υδρομετρητών στην ΕΥΔΑΠ  2134 

3 
Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ», προϋπολογισμού 1.300.000,00 €, 
αναδόχου εταιρείας ΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε. 

2135 

4 

Διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την 
ανάθεση κατά το άρθρο 32 παρ. 2 περ.αα του Ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, για την διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης στον 
Δήμο Ασπροπύργου στα πλαίσια των εκδηλώσεων «ΘΡΙΑΣΙΑ» 
προϋπολογισμού 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

2136 

5 

Α)Έγκριση ή μη του 52/8-8-2019 πρακτικού της Πενταμελούς Επιτροπής 
Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Ανοικτών/Διεθνών Διαγωνισμών και 
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της ΠΕΔΑ αναφορικά με την αξιολόγηση 
υποβληθεισών οικονομικών προσφορών σχετικά με την υπ’ αρ. 3/2019 
Πρόσκληση της ΠΕΔΑ στα πλαίσια του ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΓΟΡΩΝ για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων 
Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας 
Αττικής για τα σχολικά έτη 2019-2020,2020-2021 & 2021-2022, 
προϋπολογισμού 5.845.350,00 πλέον ΦΠΑ Β)Έγκριση διενέργειας 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για τα άγονα 
δρομολόγια της ως άνω διαδικασίας Γ)Διενέργεια κλήρωσης ισότιμων 
κατατεθειμένων οικονομικών προσφορών για το δρομολόγιο 11 της ΠΕΔΑ. 

2137 

6 

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την αξιολόγηση των αιτιολογήσεων των 
ασυνήθιστα χαμηλών οικονομικών προσφορών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ29: ΔΡΟΣΙΑ – ΔΙΟΝΥΣΟΣ – ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ», με 
προϋπολογισμό 33.500.000,00€ (με τα απρόβλεπτα, τα απολογιστικά, την 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

2138 

7 

Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων 
Κεντρικού Τομέα, Βόρειου Τομέα, Δυτικού Τομέα και Νότιου Τομέα 
Αθήνας. ΥΔΡ15 (π.κ. 2012ΕΠ08500119)» προϋπολογισμού 600.000,00 
ευρώ (με ΦΠΑ). 

2139 

8 

Επάρκεια των επανορθωτικών μέτρων των οικονομικών φορέων 
«ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ» και «ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ» που συγκροτούν την ένωση 
«ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ- ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ», προσωρινού αναδόχου του έργου 
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 

2140 
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», προϋπολογισμού 17.000.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) 
και έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

9 
Έγκριση πρακτικού γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα μεταφοράς 
μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά. 

2141 

10 

Έγκριση πρακτικών, που αφορούν την αξιολόγηση των δικαιολογητικών 
των οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών της 
πρόσκλησης 2/2019 για την Π.Ε. Πειραιά στο πλαίσιο του ΔΣΑ, για την 
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 
2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022. 

2142 

11 Έγκριση πρακτικού που αφορά την παράταση της σύμβασης 32/2019.  2143 

12 

Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη έγκρισης του με αρ. 1/2019 
Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης 
Ανοικτών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που διενεργεί η 
Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής αναφορικά 
με την ηλεκτρονική αποσφράγιση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των 
οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. 1/21-
06-2019 Πρόσκλησης (ΑΔΑΜ: 19PROC005148829) υποβολής 
οικονομικών προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών 
Δημόσιων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής, για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022, 
συνολικού προϋπολογισμού 4.880.400,00€ πλέον ΦΠΑ και 6.051.696,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ» (Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 74010). 

2144 

13 

Διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά το 
άρθρο 32 παρ. 2β περ. αα του Ν. 4412/2016, για την συναυλία με τον Νίκο 
Οικονομίδη, την Κυριακή Σπανού και του συγκροτήματός τους, που 
συνδιοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής 
με τον Δήμο Σπετσών για τις εορταστικές εκδηλώσεις «ΑΡΜΑΤΑ 2019» 
την Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2019.  

2145 

14 

Διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά το 
άρθρο 32 παρ. 2β περ. αα του Ν. 4412/2016, για την συναυλία με την 
Γλυκερία και την Μελίνα Ασλανίδου, στα πλαίσια του 11ου Φεστιβάλ 
Φυστικιού που συνδιοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο Αίγινας το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 
2019.  

2146 

15 

 Διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά το 
άρθρο 32 παρ. 2β περ. αα του Ν. 4412/2016, για την συναυλία με το 
μουσικό συγκρότημα ΣΕΡΣΕ ΛΑΦΑΜ, στα πλαίσια του 11ου Φεστιβάλ 
Φυστικιού που συνδιοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο Αίγινας την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 
2019.  

2147 

16 

Διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά το 
άρθρο 32 παρ. 2β περ. αα του Ν. 4412/2016, για την συναυλία με τον 
Γιάννη Κότσιρα και την Δήμητρα Μπουλούζου, στο Ευριπίδειο Θέατρο, στο 
πλαίσιο των εορταστικών επετειακών εκδηλώσεων (Σαλαμίνια 2019) που 
συνδιοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής 
με τον Δήμο Σαλαμίνας την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019. 

2148 

17 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης , καθώς και έκδοση Απόφασης 
Ανάληψης Υποχρέωσης εις βάρος του ΚΑΕ 9762.08.043.01 του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 της Περιφερειακής Ενότητας 
Νήσων 

2149 

18 

Αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που 
υποβλήθηκαν στον επιμέρους διαγωνισμό με α/α στο ΕΣΗΔΗΣ 75866, στο 
πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για την ανάθεση υπηρεσιών 
μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας 
Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2019-
2020,2020-2021 και 2021-2022. 

2150 
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19 

Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ’ αρ. 7/2019 Πρακτικού της 
αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων 
Διαγωνισμών, σχετικά με την ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση 
των οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 
2/2019 Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της ΠΕ Δυτικού 
Τομέα Αθηνών, στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών για την 
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της 
Περιφέρειας Αττικής, για τα Σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021, 2021-
2022. 

2151 

20 

Την έγκριση καταβολής δαπάνης συνολικού ποσού 605,11 ευρώ, 
προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019, για ΔΕΗ κοινοχρήστων που αφορά τον 
Β΄ όροφο του κτιρίου Ατταλείας 2 στο Αιγάλεω για περίοδο κατανάλωσης 
από 29/9/2014 έως 13/6/2019 της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα 
Περιφέρειας Αττικής.  

2152 

21 

Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 για την επισκευή της 
Συσκευής Αδιάλειπτης Λειτουργίας Παροχής Ισχύος (UPS) της Αίθουσας 
Θεωρητικών Εξετάσεων Υποψηφίων Οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, συνολικού προϋπολογισμού 
9.300,00 €, συμπ. ΦΠΑ.  

2153 

22 

Έγκριση του υπ΄αριθμ. 70/2019 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής 
υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α, στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των 
ορίων διαγωνισμού για την καταπολέμηση των κουνουπιών σε περιοχές 
της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής 
της Περιφέρειας Αττικής, κατά την τριετία 2018-2020, Διακήρυξη 14/2017 
(Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 51137). 

2154 

23 

Ανάκληση πιστώσεων σε διαφόρους ΚΑΕ, του Ε.Φ. 05072, του 
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής - ΠΕΑΑ – οικ.έτους 2019, λόγω 
ολοκλήρωσης της δαπάνης και μη χρησιμοποίησης του υπολοίπου εντός 
του τρέχοντος έτους, από την ΠΕΑΑ.  

2155 

24 

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και 
παροχής υπηρεσιών της ΠΕΑΑ, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος 
Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών 
Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, 
για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022 (υπ΄ αριθ. 4/2019 
Πρόσκλησης, ΕΣΗΔΗΣ:75896)  

2156 

25 

Λήψη απόφασης επί αποδοχής ή μη του Πρακτικού αρ. 6 /2019 της 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης/Διενέργειας Αποτελεσμάτων 
Ανοικτών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης που διενεργεί η 
Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα 
Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος 
Αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημοσίων 
σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της 
Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 2021-
2022 - υπ’ αρ.3/2019 Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών 
Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε.Ν.ΤΑ. 

2157 

26 

Λήψη απόφασης επί αποδοχής του υπ’ αριθ. 11/2019 πρακτικού της 
αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής αναφορικά με τη συμμόρφωση επί της 
υπ’ αριθ. 855/2019 απόφασης της Α.Ε.Π.Π. σύμφωνα με τα σε αυτήν 
αναλυτικά οριζόμενα, στο πλαίσιο της αριθ. 4/2018 Διακήρυξης 
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€) 

2158 
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συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

27 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 720,00€ (επτακοσίων 
είκοσι ευρώ), για τη συμμετοχή υπαλλήλου της Περιφέρειας Αττικής στο 
19ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, με τίτλο «Η συμβολή των δασικών 
οικοσυστημάτων στην ορεινή οικονομία και στην προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος», που θα πραγματοποιηθεί από 29-09-2019 έως 02-10-
2019 στο Λιτόχωρο Πιερίας. 

2159 

28 

Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 της συντήρησης 
υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού στις αίθουσες θεωρητικής εξέτασης 
υποψηφίων οδηγών των Δνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των ΠΕ 
ΚΤ,ΒΤ,ΝΤ,ΔΤ,ΠΕΙΡΑΙΑ και Ανατολικής Αττικής για το χρονικό διάστημα 
μέχρι 31-08-2020, συνολικού προϋπολογισμού 18.600,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

2160 

29 

Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 της προμήθειας τριών (3) 
roll up banners με το εθνόσημο της Περιφέρειας Αττικής για τις ανάγκες του 
Αυτοτελούς Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων προϋπολογισμού 250,00 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

2161 

30 

Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 της συντήρησης του κήπου 
στον περιβάλλοντα χώρο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών 
Κεντρικού Τομέα Αθηνών για δύο (2) έτη, προϋπολογισμού 6.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

2162 

31 

Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, των υπηρεσιών φύλαξης 
του κτιρίου της Περιφέρειας Αττικής επί της οδού Χίου 16-18 στην Αθήνα, 
για χρονική διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών, συνολικού προϋπολογισμού 
24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

2163 

32 

Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του ν.4412/2016, για την προμήθεια 
δικτυακών συσκευών, τεχνολογίας IP, που απαιτούνται για την λειτουργία 
του τηλεφωνικού κέντρου τεχνολογίας IP που έχει εγκατασταθεί στο νέο 
κτίριο 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 του Φ.Π.Α. 

2164 

33 

Έγκριση των πρακτικών 65 & 66 της πενταμελούς γνωμοδοτικής 
επιτροπής του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για τη συντήρηση– 
υποστήριξη του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος των 
εφαρμογών BACKOFFICE και την ανάπτυξη πρόσθετων λειτουργιών 
λογισμικού για ένα έτος, προϋπολογισμού 93.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

2165 

34 

Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 
€45.702,9 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την παροχή υπηρεσιών 
καθαριότητας πάρκων και αλσών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής, για 3 
έτη 

2166 

35 

Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών αναφορικά με την ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν στο 
πλαίσιο της υπ’ αρ. 10/2019 Πρόσκλησης της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών με συστημικό αριθμό διαγωνισμού 76065 και ανάδειξη μειοδοτών 
για την ανάθεση υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής Π.Ε. Κ.Τ., για τα 
σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022. 

2167 

36 
Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, της παροχής υπηρεσιών 
Ιατρού Εργασίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών και των Επιτελικών Υπηρεσιών για ένα έτος. 

2168 

37 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης για το 
ενταγμένο στον Π/Υ 2019 έργο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ», ΚΑΕ 
9729.01.027, του Φορέα 01.072 

2169 
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38 
Έγκριση καταβολής αποζημίωσης για ακίνητο στο κέντρο της Αθήνας επί 
της οδού Αθηνάς 13-15, που υπέστη ζημιές κατά τα επεισόδια της 12ης 
Φεβρουαρίου 2012. 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

39 
Έγκριση καταβολής αποζημίωσης για ακίνητο στο κέντρο της Αθήνας επί 
της οδού Ερμού 66, που υπέστη ζημιές κατά τα επεισόδια της 12ης 
Φεβρουαρίου 2012 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

40 
Έγκριση καταβολής αποζημίωσης για ακίνητο στο κέντρο της Αθήνας επί 
της οδού Πανεπιστημίου 39, που υπέστη ζημιές κατά τα επεισόδια της 
12ης Φεβρουαρίου 2012. 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

41 

Έγκριση ή μη των υπ’ αρ. 5/05-02-2019 και 8/15-02-2019 πρακτικών της 
Ειδικής Τεχνικής Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής του έργου για 
τη Συντήρηση και Υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Έγκαιρης 
Προειδοποίησης και Διαχείρισης Πυροπροστασίας στην Περιφερειακή 
Ενότητα Δυτικής Αττικής. 

2170 

42 
Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής πρώην μισθωτή του καταστήματος στην 
Πλατεία Πρωτομαγιάς στο Πεδίον του Άρεως.  

2171 

43 
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της εταιρείας με την 
επωνυμία «ΣΠ. ΣΤΕΦΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» για υπεκμίσθωση του υπαίθριου 
θερινού κινηματογράφου στο Αττικό Άλσος. 

2172 

44 
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις ανάγκες στέγασης της Δ/νσης 
Λαϊκών Αγορών. 

2173 

45 
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος μίσθωσης νέων χώρων για 
τις ανάγκες στέγασης του 1ου ΚΕΣΥ Πειραιά.  

2174 

46 
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του από 11-7-2019 αιτήματος της 
εταιρείας «ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.».  

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

47 

Η υπ’αρ. 604/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πειραιά (Διαδικασία 
Τακτική), που εκδόθηκε επί της από 15-10-2010 Αγωγής της Τακτικής 
Διαδικασίας με αριθμό κατάθεσης 854/2010 της ανώνυμης τραπεζικής 
εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK ΑΕ» και τον διακριτικό 
τίτλο “PROBANK”, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής αρ.10, όπως 
εκπροσωπείται νόμιμα κατά της τέως Νομαρχίας Πειραιά και ήδη 
Περιφέρειας Αττικής, «Π.Ε. Πειραιά και Νήσων. 

2175 

48 

Η υπ’αρ. 597/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πειραιά (Διαδικασία 
Τακτική), που εκδόθηκε επί της από 18-11-2010 Αγωγής με αριθμό 
κατάθεσης 971/2010 της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία 
«ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK ΑΕ» και τον διακριτικό τίτλο “PROBANK”, που 
εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, οδός Πειραιώς αρ.74, νόμιμα 
εκπροσωπούμενης κατά της τέως Νομαρχίας Πειραιά και ήδη Περιφέρειας 
Αττικής, «Π.Ε. Πειραιά και Νήσων. 

2176 

49 

 Διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την 
αποκατάσταση εκτεταμένων ζημιών από βανδαλισμούς στην πεζογέφυρα 
του Ελληνοαμερικανικού κολλεγίου επί της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος 
των οδών Στεφάνου Δέλτα και Λυκούργου προϋπολογισμού 65.000€ με το 
ΦΠΑ. 

2177 

50 
Τροποποίηση Σύμβασης για τη διοργάνωση 5 αγώνων δρόμου στο Πεδίον 
του Άρεως 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

51 
Παράταση Συμβάσεων για την «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού 
στα νοσοκομεία». 

2178 

52 
Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την πληρωμή 
απολογιστικών οδοιπορικών εξόδων & ημερησίας αποζημίωσης του 
Αντιπεριφερειάρχη Νήσων. 

2179 

53 

Έγκριση 1ου πρακτικού της Ε.Α.Π. του ηλεκτρονικού διαγωνισμού: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED, ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΣΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΥΣ 
ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΟΔ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» προϋπολογισμού 

2180 
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6.355.255,68 € (με ΦΠΑ). 

54 Έγκριση προγραμματισμένης μετακίνησης εκτός έδρας 14/08-18/08 2181 

1 ΕΗΔ 
Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για την προμήθεια κάμερας του 
συστήματος πυροπροστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής 
εξαιτίας κατεπείγουσας έκτακτης ανάγκης  

2182 

2 ΕΗΔ 

Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη διάθεση ενός (1) υδροφόρου 
οχήματος με το απαραίτητο προσωπικό του, από τις 10/8/2019, για την 
αντιμετώπιση τυχόν έκτακτου απρόβλεπτου γεγονότος (πυρκαγιάς) στο 
Αττικό Άλσος λόγω «Ακραίου Κινδύνου Πυρκαγιάς» είτε «Πολύ Υψηλού 
Κινδύνου Πυρκαγιάς» και ενός (1) υδροφόρου οχήματος με το απαραίτητο 
προσωπικό του, από τις 10/8/2019, για την αντιμετώπιση τυχόν έκτακτου 
απρόβλεπτου γεγονότος στο Πεδίο του Άρεως λόγω «Ακραίου Κινδύνου 
Πυρκαγιάς». 

2183 

3 ΕΗΔ 

Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη διάθεση ενός (1) υδροφόρου 
οχήματος με το απαραίτητο προσωπικό του, από τις 12/8/2019, για την 
αντιμετώπιση τυχόν έκτακτου απρόβλεπτου γεγονότος (πυρκαγιάς) στο 
Πεδίο του Άρεως λόγω πρόγνωσης πολύ υψηλής επικινδυνότητας. 

2184 

4 ΕΗΔ 

Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη διάθεση ενός (1) υδροφόρου 
οχήματος στο Αττικό Άλσος και ενός (1) υδροφόρου οχήματος στο Πεδίο 
του Άρεως, με το απαραίτητο προσωπικό τους, στις 14/8/2019, για την 
αντιμετώπιση τυχόν έκτακτου απρόβλεπτου γεγονότος (πυρκαγιάς) λόγω 
λήψης πρόσθετων μέτρων πυρασφάλειας. 

2185 

5 ΕΗΔ 

Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη διάθεση ενός (1) υδροφόρου 
οχήματος στο Αττικό Άλσος και ενός (1) υδροφόρου οχήματος στο Πεδίο 
του Άρεως, με το απαραίτητο προσωπικό τους, στις 15/8/2019, για την 
αντιμετώπιση τυχόν έκτακτου απρόβλεπτου γεγονότος (πυρκαγιάς) λόγω 
λήψης πρόσθετων μέτρων πυρασφάλειας. 

2186 

6 ΕΗΔ 

Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη διάθεση ενός (1) υδροφόρου 
οχήματος στο Αττικό Άλσος και ενός (1) υδροφόρου οχήματος στο Πεδίο 
του Άρεως, με το απαραίτητο προσωπικό τους, στις 16/8/2019, για την 
αντιμετώπιση τυχόν έκτακτου απρόβλεπτου γεγονότος (πυρκαγιάς) λόγω 
λήψης πρόσθετων μέτρων πυρασφάλειας. 

2187 

7 ΕΗΔ 

Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη διάθεση υδροφόρων οχημάτων σε 
συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση τυχόν 
έκτακτου γεγονότος (πυρκαγιά) σε περιοχές Περιφέρειας Αττικής από τις 
10-08-2019".  

2188 

8 ΕΗΔ 

Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη διάθεση υδροφόρου οχήματος σε 
συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση τυχόν 
έκτακτου γεγονότος (πυρκαγιά) σε περιοχές της Π.Ε. Δυτικής Αττικής από 
τις 10-08-2019. 

2189 

9 ΕΗΔ 

Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη διάθεση υδροφόρων οχημάτων σε 
συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση έκτακτου 
γεγονότος (πυρκαγιά στον Υμηττό) και της ετοιμότητας που απαιτείται για 
την αντιμετώπιση τυχόν άλλων έκτακτων συμβάντων πυρκαγιάς λόγω του 
πολύ υψηλού κινδύνου από τις 12-08-2019. 

2190 

10 ΕΗΔ 

Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη διάθεση υδροφόρων οχημάτων σε 
συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση τυχόν 
έκτακτου γεγονότος (πυρκαγιά) σε περιοχές Περιφέρειας Αττικής από τις 
15-08-2019  

2191 

11 ΕΗΔ 

Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση οχημάτων - μηχανημάτων 
και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτου γεγονότος (πυρκαγιά) 
στην περιοχή «Νεράκι» του Δήμου Λαυρεωτικής από 27.06.2019 έως 
28.06.2019 

2192 

12 ΕΗΔ 
Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση οχημάτων - μηχανημάτων 
και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτου γεγονότος (πυρκαγιά) στο 
Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της 23/07/2019 

2193 
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13 ΕΗΔ 
Έγκριση δαπάνης για επιστροφή παραβόλων – προστίμων (Δ/νσης 
Ανάπτυξης ΠΕΒΤΑ), ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. 

2194 

14 ΕΗΔ 
Έγκριση δαπάνης για επιστροφή παραβόλων – προστίμων της 
Π.Ε.Βορείου Τομέα, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα 

2195 

15 ΕΗΔ 
Έγκριση δαπάνης για επιστροφή παράβολων – προστίμων (Δικαστικές 
αποφάσεις) της Π.Ε.Βορείου Τομέα, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. 

2196 

16 ΕΗΔ 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών 
Ιατρού Εργασίας των Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών και Δυτικής Αττικής, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3850/2010, χρονικής διάρκειας ενός (1) 
έτους, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 20.000,00 €. 

2197 

17 ΕΗΔ 

Έγκριση των όρων και του σχετικού τεύχους της υπ’ αριθμ. 5/2019 
Διακήρυξης Συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου, για την 
παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο κτίριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες 
της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (κτίριο Λίρα), της Δ/νσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α., στα κτίρια των Αγροτικών 
Κτηνιατρείων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε.Α.Α., 
καθώς και στα κτίρια που στεγάζονται οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
Ανατολικής Αττικής και το 1o Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Ανατολικής Αττικής για το χρονικό διάστημα από 
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως 31-12-2020, συνολικού 
προϋπολογισμού 63.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (50.806,45€ 
χωρίς Φ.Π.Α.) 

2198 

18 ΕΗΔ 
Ενεργοποίηση του όρου για την ύπαρξη συμβολικού αντιτίμου συμμετοχής 
στο άρθρο 8 της υπ’αρ. 102/2019 σύμβασης. 

2199 

19 ΕΗΔ 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00€ για την 
πληρωμή των οριζομένων εκ του νόμου δημοσιεύσεων στον Τύπο, 
σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας, για το έτος 2019.  

2200 

20 ΕΗΔ 

Έγκριση τροποποίησης διάθεσης πίστωσης και κατανομής κατ΄ έτος 
εγκεκριμένων έργων-μελετών της Π.Ε. Πειραιά για την εφαρμογή των νέων 
τροποποιημένων πιστώσεων και έγκριση σχετικών ανακλήσεων, 
συμπληρωματικών Α.Α.Υ. και νέων πολυετών Α.Α.Υ., σύμφωνα με την 2η 
τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2019 

2201 

21 ΕΗΔ 

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού 07/2019 (Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης) της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας / 
Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των ανοικτών διαγωνισμών και των 
διαδικασιών διαπραγμάτευσης αναφορικά με την υπ’ αριθ. 2/2019 
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την 
παροχή υπηρεσιών Μεταφοράς των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), 
σύμφωνα με το άρθρο 155 του Ν.4483/2017, για τη χρονική περίοδο 
φοίτησής τους -Σεπτέμβριο 2019 έως και Ιούλιο 2020-, από τον τόπο 
διαμονής τους στις εγκαταστάσεις των Πιστοποιημένων Φορέων του 
Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και αντιστρόφως, συνολικού 
προϋπολογισμού: 94.220,00€ πλέον του Φ.Π.Α. και 116.832,80€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Cpv: 60130000-8 – “Υπηρεσίες ειδικών 
οδικών μεταφορών επιβατών. 

2202 

22 ΕΗΔ 
Άσκηση αιτήσεως ανακλήσεως κατά της 531/2019 πράξης του Ζ΄ 
Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

2203 

23 ΕΗΔ 

Άσκηση του δικαιώματος παράτασης συνολικού προϋπολογισμού:  
82.151,49 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για το 1ο τμήμα της Παροχής 
Υπηρεσιών: «ΣΗΜ-02/17: Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικών 
εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης Ν. Αττικής για 2017-2018» & της 
συνολικής παράτασης εκτέλεσης της αρχικής σύμβασης. 

2204 

24 ΕΗΔ 

Εξέταση αιτήματος της εταιρείας «ECOPHOS» παρόχου του 2ου τμήματος 
της παροχής υπηρεσιών «ΣΗΜ-02/17: Υπηρεσίες συντήρησης 
ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης Ν. Αττικής για 
2017-2018», για λήψη απόφασης περί αντικατάστασης μέρους των 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ρυθμιστών του εν λόγω τμήματος. 

25 ΕΗΔ Πληρωμή Οφειλών υδρομετρητών στο Δήμο Λαυρεωτικής - Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ 2206 

26 ΕΗΔ Έγκριση προγραμματισμένης μετακίνησης εκτός έδρας 2207 

27 ΕΗΔ 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #21.380,88€# 
για την πληρωμή δικαστικής δαπάνης, σε εκτέλεση της υπ’αριθμ. 
21138/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 30ο, 
Μονομελές) 
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28 ΕΗΔ 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #10.589,03€# 
για την πληρωμή δικαστικής δαπάνης, σε εκτέλεση της υπ’αριθμ. 582/2019 
απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 12ο, Μονομελές) 

2209 

29 ΕΗΔ 
Μερική ανάκληση της υπ’αρ. 2083/2019 (ΑΔΑ: 9Θ877Λ7-7ΛΗ) απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής 
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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 


