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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 55ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής στην τακτική συνεδρίασή της, στις 19/11/2019 
ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Περιφερειακών 
Επιτροπών (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος), συζήτησε τα παρακάτω θέματα, που έλαβαν αριθμό 
απόφασης από 2824  έως 2891 έτους 2019: 
 

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 

1 ΕΗΔ 

Διαβίβαση εισήγησης δικηγόρου του Γραφείου Νομοθετικού Συντονισμού 
και Δικαστικών Υποθέσεων Π.Ε Κ.Β.Ν.Δ Τομέα Αθηνών στην Οικονομική 
Επιτροπή για άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αρ 11472/2019 εν 
μέρει δεκτής απόφασης του 15ου ΤΔΠΑ επί αγωγής του ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΜΕΑ. 

2824 

2 ΕΗΔ 

Λήψη απόφασης επί αποδοχής του Πρακτικού αρ. 12 /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. 

2825 

3 ΕΗΔ 
 Λήψη απόφασης επί αποδοχής του Πρακτικού αρ. 13 /2019 της αρμόδιας 
γνωμοδοτικής επιτροπής αναφορικά με την τροποποίηση της αριθ.36/2019 
σύμβασης (ΑΔΑΜ: 19SYMV0055589948).  

2826 

4 ΕΗΔ 
Αποδοχή της Δωρεάς και Παραλαβή της Μελέτης του έργου: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 
16.129.032,26 € (πλέον ΦΠΑ).  

2827 

5 ΕΗΔ 

Έγκριση της σύστασης της Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με το  από  
12-11-2019 αποτέλεσμα κλήρωσης με ταυτότητα κλήρωσης: mimed-ecb-a-
1-id-aa-4754-eba-2019-11-12-12:45:00.000000, μέσω της εφαρμογής του 
Μη.Μ.Ε.Δ., για την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου κατασκευής  του 
έργου: «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ 
ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΟΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΝΤΗ ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΑΝΔΡΑΣ» προϋπολογισμού: 1.757.030,60 €  (Με Φ.Π.Α.) 

2828 

6 ΕΗΔ 

Επικαιροποίηση της έγκρισης άσκησης ενδίκου βοηθήματος (αίτηση του 
άρθρου 19 του Ν.2882/2001) και της παράστασης πληρεξούσιου 
δικηγόρου της Περιφέρειας Αττικής, κατά τον προσδιορισμό της τιμής 
μονάδας απαλλοτρίωσης και της αδείας πραγματοποίησης εργασιών για 
την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση χάραξης και διαπλάτυνσης της Π.Ε.Ο. 
Αθηνών – Θηβών. 

2829 

7 ΕΗΔ Έγκριση ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού  προσωπικού 2830 
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έτους 2020 

8 ΕΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της Κοινωνικής 
Συνεταιριστικής Επιχείρησης Ένταξης Ατόμων με Αναπηρία  “Συνεργασία 
– Δημιουργία” για την παραχώρηση χώρου στο Πεδίον του Άρεως στα 
πλαίσια υλοποίησης της δράσης “Aληθινές Διδακτικές Ιστορίες” από 01-12-
2019 έως 07-01-2020 

2831 

9 ΕΗΔ 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 13.000.00€ 
πλέον ΦΠΑ 24% (16.120,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την 
συντήρηση-  επισκευή τριών (3) καλαθοφόρων μηχανημάτων έργου  της 
Δνσης  Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών   της Περιφέρειας Αττικής.  

2832 

1 

Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση οχημάτων - μηχανημάτων 
και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτου γεγονότος (πυρκαγιές) σε 
περιοχές του Δήμου Σαρωνικού και του Δήμου Μαραθώνος από 05-09-
2019 έως 07-09-2019. 

2833 

2 

Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση δύο (2) υδροφόρων 
οχημάτων, με το απαραίτητο προσωπικό τους, στις 24/8/2019, εξαιτίας 
κατεπείγουσας απρόβλεπτης ανάγκης (πυρκαγιά) στην περιοχή νταμάρια 
Γρηγορίου στην Κηπούπολη. 

2834 

3 

Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση ενός λαστιχοφόρου 
φορτωτή με το απαραίτητο προσωπικό του, στις 31/8/2019, για την 
αντιμετώπιση έκτακτου συμβάντος (καταστολή πυρκαγιάς) που 
εκδηλώθηκε στην περιοχή του Δήμου Κηφισιάς.  

2835 

4 

Έγκριση απολογιστικής 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 από τις 13/9/2019, για την 
αντιμετώπιση τυχόν έκτακτου απρόβλεπτου γεγονότος (πυρκαγιάς) λόγω 
λήψης πρόσθετων μέτρων πυρασφάλειας. 

2836 

5 

Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση οχημάτων και 
προσωπικού σε συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την 
αντιμετώπιση δασικής πυρκαγιάς στον Υμηττό από τις 12-08-2019 έως και 
τις 14-08-2019 και της ετοιμότητας που υπήρχε το ίδιο χρονικό διάστημα 
για την αντιμετώπιση τυχόν άλλων έκτακτων περιστατικών λόγο υψηλού 
κινδύνου πυρκαγιάς. 

2837 

6 

Έγκριση απολογιστικής 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. 

2838 

7 

Έγκριση απολογιστικής 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. 

2839 

8 

Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση υδροφόρων οχημάτων σε 
συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση τυχόν 
έκτακτου γεγονότος (πυρκαγιά) σε περιοχές  Περιφέρειας Αττικής από τις 
13-09-2019. 

2840 

9 

Έγκριση απολογιστικής 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. 

2841 

10 

Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση υδροφόρων οχημάτων σε 
συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση τυχόν 
έκτακτου γεγονότος (πυρκαγιά) σε περιοχές  Περιφέρειας Αττικής από τις 
23-08-2019. 

2842 

11 

Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση υδροφόρων οχημάτων σε 
συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση τυχόν 
έκτακτου γεγονότος (πυρκαγιά) σε περιοχές  Περιφέρειας Αττικής από τις 
28-08-2019. 

2843 
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12 

Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση υδροφόρων οχημάτων σε 
συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση τυχόν 
έκτακτου γεγονότος (πυρκαγιά) σε περιοχές  Περιφέρειας Αττικής από τις 
31-08-2019. 

2844 

13 
Λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης μέρους των 3ου, 4ου και 
5ου ορόφων του ακινήτου επί της Λ. Συγγρού 80-88, στην Αθήνα. 2845 

14 
Λήψη απόφασης για την κήρυξη άγονης της μειοδοτικής δημοπρασίας 
μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Υπηρεσιών του 2ου Κέντρου 
Εκπαίδευσης & Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Πειραιά. 

2846 

15 
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις ανάγκες στέγασης των Υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας 2847 

16 

Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης συνολικού ύψους χιλίων 
εβδομήντα οχτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (1.078,80€) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την αμοιβή Δικαστικής Επιμελήτριας για 
επιδόσεις εγγράφων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά. 

2848 

17 

Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη πρακτικού που αφορά στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης κατά το άρθρο 32Α, Ν.4412/2016, για την ανάθεση 
παροχής υπηρεσιών τεχνικής εξυπηρέτησης διάρκειας ενός έτους, 
τεσσάρων (04) αυτόματων Ηλεκτρονικών Συστημάτων Γραμματοσήμανσης 
των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιά. 

2849 

18 
Έγκριση μερικής ανάκλησης της με αριθμ. πρωτ. 220685/24-5-2019 (ΑΔΑ 
ΨΠΗΖ7Λ7-ΒΨΞ) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, της Περιφερειακής 
Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 

2850 

19 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή δικαστικών 
επιμελητών της Π.Ε. Νήσων. 2851 

20 

Κατάργηση του δρομολογίου με α/α 342 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. 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

21 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού: 850,00€ για 
Παρακατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την 
πληρωμή, σε δικηγόρο, δικαστικών εξόδων, που έχουν καθορισθεί με την 
υπ’ αριθ. 179/2019 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για 
αναγνώριση δικαιούχων αποζημίωσης, από απαλλοτριώσεις για εκτέλεση 
έργων οδοποιίας, σε περιοχές αρμοδιότητας της ΠΕΑΑ.  

2852 

22 

Λήψη απόφασης, περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 33/2019 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 Συνοπτικού Διαγωνισμού 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., (Διακ. 
5/2019, ΑΔΑΜ: 19PROC005497661). 

2853 

23 

Λήψη απόφασης, περί έγκρισης των υπ΄ αριθμ. 31/2019 και 34/2019 
πρακτικών της γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της 
Π.Ε.Α.Α., στο πλαίσιο του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια 
σαράντα τεσσάρων (44) υπολογιστών νέας τεχνολογίας μαζί με οθόνες, 

2854 
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δέκα επιπλέον (10) οθονών, ενός (1) εξυπηρετητή (file server) και 
τεσσάρων (4) σκληρών δίσκων (HDD) ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες 
όλων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, 
συνολικού προϋπολογισμού 48.384,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
(39.019,36€ χωρίς Φ.Π.Α.). Διακήρυξη 7/2019 (ΑΔΑΜ: 
19PROC005702242). 

24 
Παράταση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών της Π.Ε.Δ.Α. βάσει του 
άρθρου 15 του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 139 Α΄). 2855 

25 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη Μίσθωση τεσσάρων (4) 
Γραμματοθυρίδων των υπηρεσιών της Π.Ε.Δ.Α., καθώς και των 
Διευθύνσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Αττικής για το έτος 
2020 συνολικού προϋπολογισμού 230,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 

2856 

26 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για διετές συμβόλαιο συντήρησης 
και προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών του πληροφοριακού 
συστήματος της αίθουσας εξετάσεων υποψηφίων οδηγών της Δ/νσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών Δυτικής Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 
3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

2857 

27 

Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για 
την ανάθεση κατά το άρθρο 32, παρ. β, εδάφιο ββ του Ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, για την σύναψη ετήσιας σύμβασης για την 
λειτουργική και τεχνική υποστήριξη του συστήματος γραμματοσήμανσης 
της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. 

2858 

28 

Έγκριση των όρων της υπ’ αρ. 5/2019 Πρόσκλησης για την υποβολή 
οικονομικών προσφορών 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, καθώς και 
την κάλυψη των αναγκών του αντικειμένου της κολύμβησης για το σχολικό 
έτος 2019-2020 (β΄ και γ΄ τριμήνου),προϋπολογισμού 464.300,00€ πλέον 
ΦΠΑ 

2859 

29 

Έγκριση καταβολής μέρους του ποσού των εγγεγραμμένων πιστώσεων 
στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2019, για επιστροφή αχρεωστήτως 
καταβληθέντων προστίμων, συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων τριάντα 
ευρώ (1.530,00€) , της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών.  

2860 

30 

Έγκριση καταβολής μέρους του ποσού των εγγεγραμμένων πιστώσεων 
στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2019, για επιστροφή αχρεωστήτως 
καταβληθέντος προστίμου, συνολικού ποσού εξήντα επτά ευρώ και 
πενήντα λεπτών (67,50€), της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Δυτικού Τομέα 
Αθηνών.  

2861 

31 

Έγκριση καταβολής μέρους του ποσού των εγγεγραμμένων πιστώσεων 
στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2019, για επιστροφή παραβόλων 
αχρεωστήτως καταβληθέντων, συνολικού ποσού 4.267,00€, της Δ/νσεως 
Μεταφορών & Επικοινωνιών της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών και της 
Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών.  

2862 

32 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια διακοσίων 
ογδόντα (280) επιτραπέζιων γυριστών ημερολογίων γραφείου και δέκα 
πέντε (15) ημερήσιων ημερολογίων, έτους 2020, για την κάλυψη των 
αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών, 
προϋπολογισμού 400,00 € συμπ. ΦΠΑ.  

2863 

33 
Έγκριση Δαπάνης & Διάθεση Πίστωσης για αποκατάσταση βλάβης στο 
υπηρεσιακό όχημα με αρ.κυκλοφορίας ΚΗΙ-7080 μάρκας SKODA FABIA 
1390 κυβικών, συνολικού ποσού 500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ . 

2864 

34 

Λήψη απόφασης επί αποδοχής του αριθ. 12/2019 πρακτικού της αρμόδιας 
γνωμοδοτικής επιτροπής για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών φύλαξης 
των παραχωρημένων στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων μετά των 
υφιστάμενων κτισμάτων και Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού 

2865 
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όρμου και του «Κέντρου Εφοδιασμού» κάτω από την γέφυρα 
«Εσπλανάδα» 

35 
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ειδών 
φιλοξενίας για τις συνεδριάσεις του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής 
Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών. 

2866 

36 
Έγκριση ή μη της παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών της υπ’αρ. 
133/2018 σύμβασης, σύμφωνα με το αρ. 219 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2867 

37 
Έγκριση ή μη της παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών της υπ’αρ. 
98/2018 σύμβασης, σύμφωνα με το αρ. 219 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2868 

38 
Έγκριση πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών υδροληψίας του ακινήτου επί 
της Κανδάνου αρ. 18 στην Αθήνα. 2869 

39 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #1.010,90€# 
για την πληρωμή εξόδων απογράφου, σε εκτέλεση της υπ’αριθμ. 
7358/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.  

2870 

40 

Έγκριση των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής 
σε ευρώ, για την προμήθεια εξοπλισμού του Τμήματος Εξυπηρέτησης 
Ψηφιακών Αιτημάτων και Αιτημάτων που υποβάλλονται μέσω ΚΕΠ για 
θέματα Μεταφορών και Επικοινωνιών της Δ/νσης Μεταφορών & 
Επικοινωνιών ΠΕ ΚΤ Αθηνών, συνολικού προϋπολογισμού 27.900,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

2871 

41 

Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 91/2019 Πρακτικού της Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών, αναφορικά με την 
ένταξη οικονομικών φορέων στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την 
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων της 
Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 και 2021-
2022. 

2872 

42 

Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 92/2019 Πρακτικού της Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών, αναφορικά με την 
κατάργηση άγονου δρομολογίου της υπ’ αρ. 13/2019 Πρόσκλησης και  
τροποποίηση δρομολογίων της υπ΄αρ. 10/2019  Πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών για την 
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. 
Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, κατά τα σχολικά έτη 
2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022. 

2873 

43 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε ΚΑΕ μισθοδοσίας για την 
κάλυψη της δαπάνης από την παράταση συμβάσεων για το έτος 2020 των 
τριών (3) υπαλλήλων, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων στην Περιφέρεια Αττικής, 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση 
του προγράμματος που αφορά στον έλεγχο της σαλμονέλωσης.   

2874 

44 

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. ποσού 
5.500,00€ και ορισμού υπολόγου, για την κάλυψη αναγκών του Συνεργείου 
της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών, σε περίπτωση 
έκτακτων καιρικών φαινομένων, που εδρεύει στο Κέντρο Διαχείρισης 
Αποχιονισμού στο Καπανδρίτι. 

2875 

45 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.865,58€ για 
την πληρωμή δικαστικών επιμελητών σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα. 2876 

46 
Επιστροφή ποσού 155,86€ στον κ. ΜΟΥΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντος. 2877 

47 

Λήψη απόφασης για διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση διακήρυξης (άρθρο 32, παρ. 2.β.γγ του Ν. 4412/2016) για την 
προμήθεια Ημερησίου, Εβδομαδιαίου & Μηνιαίου Τύπου για τις ανάγκες 
του Αυτοτελούς Γραφείου Τύπου της Περιφέρειας Αττικής, για το χρονικό 
διάστημα ενός (1) έτους συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00€. 

2878 

48  Λήψη απόφασης για διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 2879 
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δημοσίευση διακήρυξης (άρθρο 32, παρ. 2.β.γγ του Ν. 4412/2016) για την 
παροχή υπηρεσιών καταχώρησης και διανομής των δελτίων τύπου της 
Περιφέρειας Αττικής μέσω της συνδρομητικής υπηρεσίας του Αθηναϊκού 
Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ), προϋπολογισμού 34.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για χρονικό διάστημα 2 ετών (τρία (3) 
οικονομικά έτη). 

49 

 Έγκριση του Πρακτικού 47/2019 της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών που αφορά στην 
τροποποίηση της υπ’ αρ. 108/2019 σύμβασης για τις υπηρεσίες 
εσωτερικού και εξωτερικού καθαρισμού, μια φορά το μήνα, πενήντα δύο 
(52) υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της 
Περιφέρειας Αττικής , διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, προϋπολογισμού 
7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, με αντικείμενο την αντικατάσταση 
του  επιβατικού οχήματος με αρ.κυκλ.ΚΗΙ-7082, μάρκας SCODA FABIA 
1390 κυβικών και 10 ίππων, με το επιβατικό όχημα με αρ.κυκλ.ΚΗΥ-6327, 
μάρκας TOYOTA RAV4 1998 κυβικών και 14 ίππων. 

2880 

50 

Έγκριση πολυετούς δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού 
60.000,00€ πλέον ΦΠΑ ήτοι 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. για χρονικό διάστημα 1 έτους (δύο (2) οικονομικά έτη), για την 
προμήθεια δύο (2) ζευγών συσκευών τύπου «τείχους προστασίας» 
δικτυακής κίνησης (firewall), σε διαμόρφωση active/standy, ένα ζεύγος για 
κάθε κτίριο (Λ. Συγγρού 15-17 και 80-88 αντίστοιχα) και παροχή εργασιών 
παραμετροποίησης και εκπαιδεύσεων. 

2881 

51 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 750,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την προμήθεια των ειδών φιλοξενίας για 
τις συνεδριάσεις του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας 
Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα. 

2882 

52 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 
24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, για α) την προμήθεια 
λεπίδων των αποχιονιστικών μηχανημάτων/οχημάτων και β) τη συντήρηση  
και την επισκευή του μηχανικού εξοπλισμού της Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Μητροπολιτικών Υποδομών εν όψει της περιόδου αποχιονισμού 2019-
2020. 

2883 

53 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 25.000.00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για 
τις Δ/νσεις ΚΤ Αθηνών Περιφέρειας Αττικής και Δ/νσεις Εκπαίδευσης 
αρμοδιότητας ΚΤ Αθηνών 

2884 

54 

Έγκριση 1ου Πρακτικού του Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το 
έργο «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΥΡΩΝΑ (περιοχή ΚΑΡΕΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ)», 
συνολικού προϋπολογισμού 6.000.000,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%). 

2885 

55 

α) Έγκριση διακήρυξης και των παραρτημάτων της και περίληψης 
διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών 
ΣΗΜ-05/19: ”Συντήρηση & Άρση βλαβών Εγκαταστάσεων Φωτεινής 
Σηματοδότησης Ν. Αττικής” προϋπολογισμού 9.999.949,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) β) Έγκριση αποστολής περίληψης της 
διακήρυξης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. όπως 
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

2886 

56 

Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής των υπηρεσιών «Εκτέλεση 
εργασιών αποχιονισμού περιόδου 2019-2021,στις παράπλευρες οδούς του 
αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ (S.R.) εντός των διοικητικών ορίων της 
Περιφέρειας Αττικής και σε συμβάλλουσες οδούς αυτών», 
προϋπολογισμού 1.299.999,57€. 

2887 

57 

Διαβίβαση εισήγησης δικηγόρου του Γραφείου Νομοθετικού Συντονισμού 
και Δικαστικών Υποθέσεων Π.Ε Κ.Β.Ν.Δ Τομέα Αθηνών στην Οικονομική 
Επιτροπή για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων στην υπ’ αρ 1129/2019 δεκτή 
απόφαση του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ επί αγωγής κ. ΔΡΑΚΟΥ 

2888 
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ. 

58 

Έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙ 
ΜΙΚΡΟΥ ΧΥΤΥ ΣΤΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ», αναδόχου ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ. 

2889 

59 
Κατάρτιση Προϋπολογισμού και ΟΠΔ Περιφέρειας Αττικής οικονομικού 
έτους 2020. 2890 

10  ΕΗΔ 

Έγκριση των όρων της διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς, 
Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια Τροφίμων και Βασικής Υλικής 
Βοήθειας για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής 
και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
Απόρων (ΤΕΒΑ/FEAD) της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Κεντρικού 
Τομέα Αθηνών, Π.Ε. Βόρειου Τομέα, Π.Ε. Νότιου Τομέα, Π.Ε. Πειραιώς& 
Νήσων». 

2891 

 
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 
 
 
 
 
 

 Νικόλαος Πέππας 


