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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213 20 63 776

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.Γραφείο Περιφερειάρχη
2.Αντιπεριφερειάρχες
3.Εκτελεστικό Γραμματέα
4.Γραφεία Παρατάξεων
5.Γενική Διεύθυνση (Τμ. Εσωτερικής 

Λειτουργίας)
6.Τμήμα Συλλογικών Οργάνων & 

Επιτροπών
7.Νομικό Γραφείο Περιφερειάρχη
8.Νομική Υπηρεσία

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 43η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει την Τρίτη 17-09-2019 και ώρα 12:00, στην αίθουσα 
Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας 
διάταξης:

1. Πληρωμή Οφειλών υδρομετρητών στο Δήμο Κρωπίας. 
(Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών) 

2. Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού της Παροχής Υπηρεσιών «Καθαρισμός ρεμάτων Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής ΥΔΡ20», προϋπολογισμού 2.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.).
(Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής)

3. Παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης της σύμβασης: «Παροχή Υπηρεσιών και προμήθεια 
συμπλήρωσης, βελτίωσης και συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων στις σήραγγες της Λεωφ. Α. 
Παπανδρέου», προϋπολογισμού 73.615,50 ευρώ, αναδόχου ΤΕΧΝΩΡ ENGINEERING Ε.Π.Ε.

4. Έγκριση του «ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ IΙ» του διαγωνισμού του έργου «ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓ. 
ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ Ν. ΑΙΓΙΝΑΣ», προϋπολογισμού 7.060.000,00 με Φ.Π.Α. και 
Κ.Α.Ε. 08.072.97820800601.
(Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων)

5.  Κατάργηση δρομολογίου με α/α 160 της υπ΄ αριθ. 6/2019 Πρόσκλησης υποβολής οικονομικών 
προσφορών της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, 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. 

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού: 68,20€, με ΦΠΑ, για την πληρωμή δικαστικού 
επιμελητή, για μία (1) επίδοση που πραγματοποίησε για τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕΑΑ, το 
έτος 2019.

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού: 68,20€, με ΦΠΑ, για την πληρωμή δικαστικής 
επιμελήτριας, για μία (1) επίδοση που πραγματοποίησε για τη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών 
της ΠΕΑΑ, το έτος 2019.

8. Έγκριση δαπάνης, ποσού: 341,00€, για την πληρωμή, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού 
δικαστικών εξόδων, σε εκτέλεση της υπ’αρ. 6127/2013 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, 
στον κ. Χρήστο Θ. Πολλάκη, λόγω διπλής κατάθεσης του ποσού στον οικείο τραπεζικό λογαριασμό 
της Περιφέρειας Αττικής, από τον εν λόγω υπόχρεο.

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 248,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την έκδοση 
πιστοποιητικού καλής κατάστασης και λειτουργίας του ανελκυστήρα ΑΜΕΑ που βρίσκεται στο κτίριο 
«Λίρα», όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες της ΠΕΑΑ, από πιστοποιημένο φορέα.
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(Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής)
10.  Τη διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης ύψους δεκαπέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 

(15.500,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την προμήθεια εννέα (9) Σταθμών για την 
διενέργεια ελέγχου ζυγιστικών οργάνων με πιστοποιητικό διακρίβωσης από διαπιστευμένο φορέα , 
και ένα (1) ζυγό για τον έλεγχο των συσκευασμένων προϊόντων με πιστοποιητικό διακρίβωσης 
προκειμένου να καλυφθούν σχετικές ανάγκες της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πειραιά Τμήμα Εμπορίου.
 (Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά) 

11.  Έγκριση δαπάνης ποσού χιλίων τριών ευρώ (1.003,00€) για επιστροφή παραβόλων αχρεωστήτως 
καταβληθέντων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών.

12. Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης, για συνολικού ποσού ύψους 2000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για προμήθεια 5.500 δελτίων δειγματοληψίας για το Τμήμα Εμπορίου 
της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών. 

13. Λήψη απόφασης για διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, (άρθ.32 παρ.2β. 
του Ν.4412/2016), για την αλλαγή σήμαντρου της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Βορείου 
Τομέα. -Παράταση της απόδοσης λογαριασμού ΧΕΠ για το σκοπό αυτό έως 31.12.2019. 

14. Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση πίστωσης για την προμήθεια δύο (2) φορητών φωτόμετρων για 
μέτρηση ελεύθερου και ολικού χλωρίου και pH για τη Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής 
Υγιεινής της ΠΕΒΤΑ, ποσού 1.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
 (Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Βορείου Τομέα)

15. α) Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την κάλυψη εξόδων πληρωμής προπληρωμένης 
κάρτας γραμματοσήμανσης από τα ΕΛΤΑ για την πίστωση ηλεκτρονικής ταχυδρομικής μηχανής 
(κωδ. PB 5292), της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών και β) Έγκριση έκδοσης ενός (1) 
Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), ποσού πέντε χιλιάδων (5.000,00) Ευρώ, για την 
ανωτέρω (α) δαπάνη, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών.

16. α) Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την κάλυψη εξόδων αγοράς γραμματοσήμων από τα 
ΕΛΤΑ, για την Δ/νση Δευτ/μιας εκπ/σης Γ΄ Αθήνας, υπηρεσία αρμοδιότητας της Π.Ε. Δυτικού Τομέα 
Αθηνών και β) Έγκριση έκδοσης ενός (1) Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), ποσού 
δύο χιλιάδων Ευρώ (2.000,00€), για την ανωτέρω (α) δαπάνη, της Δ/νσης Δευτ/μιας εκπ/σης Γ΄ 
Αθήνας , υπηρεσία αρμοδιότητας της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών. 
 (Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα)

17. Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00€ για την αγορά προπληρωμής 
ταχυδρομικών τελών για τις ανάγκες αλληλογραφίας της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών και 
έγκριση έκδοσης ΧΕΠ για τον σκοπό αυτό, στο όνομα του υπαλλήλου, της Δ/νσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, κατηγορίας ΔΕ 
Διοικητικών - Γραμματέων, με βαθμό Α’ και απόδοση λογαριασμού την 31-12-2019.

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 120,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την 
προμήθεια ξύλινων υπηρεσιακών σφραγίδων για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ’ Αθήνας.

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α., για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Π.Ε. Νοτίου 
Τομέα Αθηνών που στεγάζονται στο κτίριο επί τις Λ. Συγγρού 165

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 372,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
για την προμήθεια φαρμάκου απολύμανσης οστών, Mercury (II) chloride – ACS reagent ≥ 99.5% 
συσκευασία 500gr και ποσότητα ενός (1) τεμαχίου, για τη Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών.

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού προϋπολογιζόμενου 
ποσού ύψους 8.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας 
στην Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, σε βάρος των πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής Ε.Φ. 04072 και ΚΑΕ 0875, με κατανομή για το έτος 2019 
ποσού 6.300,00€ συμπ. Φ.Π.Α. και για το έτος 2020 ποσού 2.100,00€ συμπ. Φ.Π.Α.

22. α)Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους 52.000€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών φύλαξης των 
παραχωρημένων στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων και 
Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού όρμου και του «Κέντρου Εφοδιασμού» κάτω από την 
γέφυρα «Εσπλανάδα» και β) έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατ΄ 
εφαρμογή του άρθρου 32, παρ.2γ για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών φύλαξης των 
παραχωρημένων στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων και 
Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού όρμου και του «Κέντρου Εφοδιασμού» κάτω από την 
γέφυρα «Εσπλανάδα».
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 (Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Νότιου Τομέα)
23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού # 150,00 €# καθώς και τον ορισμό υπολόγου για την 

κάλυψη δαπάνης ανανέωσης κάρτας ψηφιακού ταχογράφου οδηγού της Περιφερειακής Ενότητας 
Δυτικής Αττικής.

24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού # 150,00€# καθώς και τον ορισμό υπολόγου για την 
κάλυψη δαπάνης ανανέωσης κάρτας ψηφιακού ταχογράφου οδηγού της Περιφερειακής Ενότητας 
Δυτικής Αττικής.

25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού # 5.000,00€# καθώς και τον ορισμό υπολόγου για 
την κάλυψη ταχυδρομικών τελών της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Δυτικής Αττικής.
(Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικής Αττικής)

26. Έγκριση του πρακτικού της πενταμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής για τον έλεγχο των 
κατακυρωτικών και κατακύρωση των αποτελεσμάτων 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. 

27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00€  πλέον Φ.Π.Α. 24% 
(37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την αντικατάσταση μεταλλικών θυρών στους 
διαδρόμους ελέγχου οχημάτων  καθώς και την τοποθέτησή τους  στο ΚΤΕΟ Μάνδρας της 
Περιφέρειας Αττικής

28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού1 .000,00€  πλέον Φ.Π.Α. 24% 
(1.240,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για τις 
εντομοκτονίες-μυοκτονίες που διενεργεί το Γραφείο Απολυμαντηρίου της Δνσης Υγειονομικού 
Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής   της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών 
Περιφέρειας Αττικής.

29. Απόδοση  ανταποδοτικού  τέλους  λαϊκών  αγορών  στους  Δήμους  χωρικής αρμοδιότητας   της  
Περιφέρειας  Αττικής  για  το Β΄ εξάμηνο του 2018 και το   Α΄ εξ άμηνο του    2019

30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού 6.200,00€ πλέον Φ.Π.Α.) ήτοι 7.688,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια 62 barcode scanners για τις ανάγκες των 
Διευθύνσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής.

31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού 1.360,00€ πλέον Φ.Π.Α.) ήτοι 1.686,40€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια 17 σκληρών δίσκων 2TB για τις ανάγκες των 
Διευθύνσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών, 2 δίσκους για κάθε Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών, 
καθώς και 3 δίσκους για τις ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της 
Περιφέρειας Αττικής.

32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 16.129,04€ πλέον Φ.Π.Α. (συνολικά 20.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής αποδελτίωσης για τις ανάγκες 
του Αυτοτελούς Γραφείου Τύπου της Περιφέρειας Αττικής, για χρονικό διάστημα ενός έτους

33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 23.959,95 € για την πληρωμή ΕΝ.Φ.Ι.Α. (Ν. 
4223/2013) της Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό έτος 2019

34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.820,00€ (χιλίων οκτακοσίων είκοσι ευρώ), για τις 
ημερήσιες αποζημιώσεις της τριμελούς αντιπροσωπείας που θα υποστηρίξει τη συμμετοχή της 
Περιφέρειας Αττικής στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών ANUGA 2019, που θα διεξαχθεί από 5 
έως 9 Οκτωβρίου στην Κολωνία.

35. Απόδοση  χαρτοσήμου  2,00% και  ΟΓΑ  χαρτοσήμου 0,40%  (σύνολο 2,40%)  από  τις  εισπράξεις  
των δικαιωμάτων προσέλευσης  Eπαγγελματιών  πωλητών  λαϊκών  αγορών  και  επαναφορών  
πωλητών  λαϊκών  αγορών   και  παραγωγών  αγροτικών προϊόντων – πωλητών στο  Ελληνικό  
Δημόσιο   για  το  Β ΄ τρίμηνο  2019

36. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. ποσού 3.000,00€ και ορισμού 
υπολόγου, για κάλυψη δαπάνης ταχυδρομικών τελών  της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής 
Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής.
(Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα)

 Παρακαλείσθε, σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής 
κα. Ντόβα Μαρία (τηλ. 213 2063776) ή κα Δημητροπούλου Αθηνά (τηλ. 2132063538) ή κα 
Ασημακοπούλου Κατερίνα (τηλ. 2132063822)

Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής αναρτώνται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο site της 
Περιφέρειας.
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Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Πέππας 
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