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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213 20 63 538
 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 5η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει την Τρίτη 28-01-2020 και ώρα 11:00, στην αίθουσα 
Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας 
διάταξης:

1. Έγκριση προγραμματισμένης μετακίνησης εντός έδρας (26/1/2020, Αίγινα)
 (Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νήσων)

2.  Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την αγορά γραμματοσήμων από τα ΕΛΤΑ, της 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά και ορισμός υπόλογου».

3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη πρακτικού Nο 7, που αφορά την κατάργηση δρομολογίων 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.
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Πειραιά)

4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη έγκρισης του με αρ. 11/2020 Πρακτικού της Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής αναφορικά με την τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των με αρ. 1/21-6-
2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005148829) και 3/1-11-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005785604) Προσκλήσεων 
Υποβολής Οικονομικών Προσφορών, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 
33 του ν.4412/2016, 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, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 35376/15-1-2020 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας.

5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 12.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. για την πληρωμή της παροχής υπηρεσίας Τεχνικού Ασφαλείας για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιώς, της Π.Ε. Νήσων, των κοινών υπηρεσιών των Π.Ε. Πειραιώς και 
Νήσων και των υπηρεσιών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη έγκρισης του με αρ. 1/2020 Πρακτικού Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής αναφορικά με τον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια πέντε (5) ψηφιακών 
φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων τύπου Laser A3, ήτοι δύο (2) ψηφιακών φωτοαντιγραφικών 
μηχανημάτων για τη Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων, ενός (1) ψηφιακού φωτοαντιγραφικού 
μηχανήματος για το Τμήμα Πληροφορικής Π. Ε. Πειραιώς με τοπική αρμοδιότητα στις Π. Ε. Πειραιώς 
και Νήσων, ενός (1) ψηφιακού φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για το Γραφείο Νομοθετικού 
Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων των Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων και ενός (1) ψηφιακού 
φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής συνολικού προϋπολογισμού 26.660,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. 
(Διακήρυξη 3/2019).
 (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Νήσων)
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7.  Τροποποίηση δρομολογίων με α/α 275, 345 & 346 της υπ΄ αριθ. 4 / 2019 Πρόσκλησης υποβολής 
οικονομικών προσφορών της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, καθώς και τροποποίηση του δρομολογίου με 
α/α 397 της 10/2019 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.

8. Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για τον Τεχνικό Έλεγχο και την Παραλαβή εργασιών και πάσης 
φύσεως υλικών των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε.Α.Α.
 (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Ανατολικής Αττικής)

9. Παράταση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών της ΠΕΔΑ βάσει του άρθρου 15 του Ν. 4625/2019 
(ΦΕΚ 139 Α΄). 

10. Έγκριση δαπανών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών και διάθεση πιστώσεων του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού 2019 της Π.Ε. Δυτικής Αττικής.

11. Α) Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 607/2019 απόφασης περί συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής ως 
προς την καταληκτική ημερομηνία και Β) Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για τον Τεχνικό Έλεγχο 
και την Παραλαβή Εργασιών και πάσης φύσεως υλικών και υγρών καυσίμων κίνησης των οχημάτων 
και μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. 

12. «Συγκρότηση τεσσάρων Επιτροπών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε.Δ.Α. α) 
Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων 
Ανοικτών/Διεθνών Διαγωνισμών της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε.Δ.Α., β) Τριμελούς Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών και Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε.Δ.Α., γ) Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε.Δ.Α. και δ) Τριμελούς 
Επιτροπής Παραλαβής Υλικών & Παροχής Εργασιών όλων των Διευθύνσεων, Τμημάτων & 
Γραφείων της Π.Ε.Δ.Α.

13. Έγκριση παράτασης ημερομηνίας λήξης της αριθμ. 38/2019 σύμβασης της Π.Ε.Δ.Α. αναφορικά με 
την υπ΄ αριθμ. 01/2019 Διακήρυξη 2ου Επιμέρους Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Μειοδοτικού 
Διαγωνισμού στο πλαίσιο της Εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών της Δ/νσης Οικονομικών 
της Π.Ε.Δ.Α. για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων (μελάνια, τύμπανα, κ.λ.π.) για 
την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων της Π.Ε.Δ.Α., των Δ/νσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης 
Δυτικής Αττικής καθώς και του Κ.Ε.Σ.Υ. Δυτικής Αττικής για το έτος 2019.

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αμοιβής δικαστικού επιμελητή, για 
επιδόσεις της Περιφέρειας Αττικής , ποσού 155,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αμοιβής δικαστικού επιμελητή, για 
επιδόσεις της Περιφέρειας Αττικής , ποσού 1.181,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού # 8.000,00 €# καθώς και τον ορισμό υπολόγου για 
την κάλυψη ταχυδρομικών τελών των Διευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.
 (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Δυτικής Αττικής)

17. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ’ αρ. 19/2020 Πρακτικού της Αρμόδιας Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής σχετικά με την αποσφράγιση και αξιολόγηση των ελλειπόντων δικαιολογητικών 
κατακύρωσης (σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3062/2019 Απόφαση Ο.Ε.) των προσωρινών μειοδοτών της 
υπ’ αρ. 2/2019 Πρόσκλησης της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, στα πλαίσια του ΔΣΑ, για την ανάθεση 
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών για τα Σχολικά Έτη 2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022. 
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Δυτικού Τομέα)

18. Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για καταβολή επιδικασθέντος ποσού, 
σύμφωνα με την Α10512/2019 (ΓΑΚ 4702/2014) απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας 
(Τμήμα 25ο Τριμελές).

19. Παραίτηση προσωρινού αναδόχου μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων, της Περιφερειακής 
Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής.

20. Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση πίστωσης για την προμήθεια 24 στεφάνων για κατάθεση την 25η 
Μαρτίου και την 28η Οκτωβρίου 2020, από Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφερειακής 
Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, ποσού 800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

21. Τροποποίηση των με α/α 21, 33, 34, 35, 68, 69 και 84 δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε 
Βορείου Τομέα Αθηνών.
 (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Βόρειου Τομέα)

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού προϋπολογιζόμενου 
ποσού ύψους 5.760,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για τα έτη 2020-2021 & 2021-2022, για 
την παροχή υπηρεσιών τακτικής περιοδικής συντήρησης ανελκυστήρων για δύο χρόνια σε 
υπηρεσίες αρμοδιότητας Π.Ε.Ν.Τ.Α. για τις εξής ομάδες: α) για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης 
δύο (2) ανελκυστήρων του κτιρίου επί της οδού Λεωφ. Συγγρού 165, όπου στεγάζονται οι Δ/νσεις 
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Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το 1ο Κ.Ε.Σ.Υ. Δ΄ Αθήνας, ποσού ύψους 
2.880,00€ συμπ. Φ.Π.Α. και β) για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και έκδοσης πιστοποιητικού 
περιοδικού ελέγχου ανελκυστήρα για τα έτη 2020-2021 & 2021-2022 του κτιρίου 210Α στην Παραλία 
Καλλιθέας - Μοσχάτου (πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις), ποσού ύψους 2.880,00€ συμπ. Φ.Π.Α.

23. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους 800,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την προμήθεια δώδεκα (12) δάφνινων στεφάνων για τους 
εορτασμούς των Εθνικών Επετείων της 25ης Μαρτίου, της 28ης Οκτωβρίου και λοιπών επίσημων 
τελετών για το έτος 2020 της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών. 

24. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού προϋπολογιζόμενου 
ποσού ύψους 19.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για τα έτη 2020-2021 & 2021-2022 για 
τις εργασίες συντήρησης της εγκατάστασης του κλιματισμού (ψυκτικού συγκροτήματος, πύργου 
ψύξης, λέβητα-καυστήρα, κεντρικών κλιματιστικών μονάδων, ανεμιστήρων απόρριψης, ηλεκτρικής 
εγκατάστασης δώματος, αυτοματισμού συστήματος κλιματισμού, αντλιών κυκλοφορίας ψυχρού 
νερού) για δύο χρόνια του κτιρίου επί της οδού Λεωφ. Συγγρού 165, όπου στεγάζονται οι Δ/νσεις 
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το ΚΕΣΥ Δ΄ Αθήνας.

25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 350,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την 
προμήθεια ανταλλακτικών και κάθε είδους αναλώσιμων υλικών, καθώς και για την επισκευή-
συντήρηση του υπηρεσιακού οχήματος της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής με 
αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ-7079, 1390 κυβικών, μάρκας SCODA FABIA.
 (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Νότιου Τομέα)

26. 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 Δ ΄ 
τρίμηνο 2019.

27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού €74.400,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την 
παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου επί της οδού Χίου 16-18 στο Μεταξουργείο, όπου 
στεγάζονται τα γραφεία όλων των Δ/νσεων Εκπαίδευσης αρμοδιότητας της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα 
της Περιφέρειας Αττικής.

28. Συμπληρωματική έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.976,00€ πλέον ΦΠΑ 
(2.450,24€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την προμήθεια μέσων Ατομικών Προστασίας (ΜΑΠ) για 
τις ανάγκες των υπαλλήλων (ΕΔΕ-Υγιεινολόγων και Απολυμαντών) της Δνσης Υγειονομικού Ελέγχου 
και Περιβαλλοντικής Υγιεινής ΠΕΚΤΑ.

29. Διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης(άρθρο 32, παρ. 2.β.γγ 
του Ν. 4412/2016) για την συντήρηση του Μηχανογραφικού Συστήματος Ιατρικών Ειδικοτήτων για τις 
ανάγκες της Δνσης Δημόσιας Υγείας ΠΕΚΤΑ για το χρονικό διάστημα δύο(2) ετών συνολικής αξίας 
12.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 

30. Έγκριση Πρακτικού της τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων 
Συνοπτικών Διαγωνισμών σχετικά με την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 154/2019 σύμβασης που 
αφορά την : «Προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων εξοπλισμού για την λειτουργική 
αποκατάσταση πέντε (5) παιδικών χαρών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής» 

31. ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 724.50€ πλέον ΦΠΑ (898,38€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την προμήθεια κλειδιών για αντικατάσταση νέων κλειδαριών, 
κλειδιά ανσασέρ, τηλεκοντρόλ για γκαραζόπορτες στο κτίριο Λ. Συγγρού 15-17 Αθήνα της 
Περιφέρειας Αττικής.

32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #6.506,79€#, για την πληρωμή αμοιβής 
υπηρεσιών στην εταιρεία «ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» για το έτος 2019, μέσω της Ενιαίας 
Αρχής Πληρωμών 

33. Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης αποτελεσμάτων 
διαγωνισμών, αναφορικά με την ένταξη οικονομικού φορέα 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

34. Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης αποτελεσμάτων 
διαγωνισμών, αναφορικά με την τροποποίηση δρομολογίου 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.

35.  Έγκριση του υπ’αρ. 5/2019 πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής σχετικά με τη 
διενεργηθείσα διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 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 
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(ΑΠΕ), προϋπολογισμού 34.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για χρονικό διάστημα 2 ετών 
(τρία (3) οικονομικά έτη).

36. Α) Ανάκληση της υπ’αρ.3003/2019 (ΑΔΑ: ΩΑΛ17Λ7-ΦΒ0) Απόφασης της Ο.Ε. λόγω μη υλοποίησής 
της στο έτος 2019 και Β) νέα έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης €7.000,00 πλέον Φ.Π.Α. για 
την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για την Αυτοτελή Δ/νση Διαδικτυακής Ενημέρωσης & 
Ψηφιακής Εξυπηρέτησης.

37.  Α) Ανάκληση της υπ’αρ.2944/2019 (ΑΔΑ: ΩΡΑΦ7Λ7-ΥΒΒ) Απόφασης της Ο.Ε. λόγω μη 
υλοποίησής της στο έτος 2019 και Β) νέα έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 240,00 
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και εξόδων αποστολής, για την κάλυψη του κόστους οκτώ (8) 
ετήσιων συνδρομών (έντεκα τεύχη ανά έτος) του περιοδικού MEAT NEWS για την Γενική Διεύθυνση 
Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας, την Δ/νση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής 
καθώς και τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακών Ενοτήτων 
Κεντρικού, Δυτικού, Βορείου, Πειραιά, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

38.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 670,00€ για την εκτύπωση 500 
διπλότυπων βιβλίων Δελτίων Κίνησης για την κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών 
της Περιφέρειας Αττικής που θα γίνει από το Εθνικό Τυπογραφείο σύμφωνα με το υπ’αρ. Γ΄3854/23-
01-2019 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

39.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 3.000,00€ πλέον ΦΠΑ (3.720.00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την Διακρίβωση των μηχανημάτων πέντε γραμμών ελέγχου 
οχημάτων και επιθεώρηση πέντε τζογομέτρων τμήματος ΚΤΕΟ Χολαργού. 

40.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.980,00€ πλέον ΦΠΑ (2.455,20€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την αντικατάσταση εξαρτημάτων στις γραμμές ελέγχου του ΚΤΕΟ 
Χολαργού της Περιφέρειας Αττικής. 

41.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 23.000,00€ πλέον ΦΠΑ (28.520,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την αντικατάσταση συσκευής αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικού 
ρεύματος (UPS) στο data room που βρίσκεται στο κτίριο επί της Λ. Συγγρού 80-88 της Περιφέρειας 
Αττικής.

42. Έγκριση των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ για την Συνδιοργάνωση των 
Εκδηλώσεων που αφορούν στις ημέρες μνήμης γενοκτονιών για το έτος 2020, συνολικού 
προϋπολογισμού 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

43. Έγκριση των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ για την Συνδιοργάνωση του 
Ημιμαραθωνίου Αθήνας 2020, συνολικού προϋπολογισμού 41.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.

44. Έγκριση των όρων της υπ΄αρ. 2/2020 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

45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #157.307,72€# για την πληρωμή 
δικαστικής δαπάνης, σε εκτέλεση της υπ’αριθμ. 3867/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών (Τμήμα 17ο Τριμελές).

 (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Κεντρικού Τομέα) 
46. Α) Ανάκληση της υπ' αρ υπ'αρ. 733/15.03.2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

(Προϊσταμένης Αρχής) με την οποία εγκρίθηκε ο 2οςΑΠΕ και η σύναψη της 1ηςΣ.Σ.Ε., του έργου, 
«Κατασκευή συλλεκτήριου αγωγού ομβρίων επί της Λεωφ. Αθηνών, από την οδό Πατριάρχου 
Σεργίου Δήμου Περιστερίου μέχρι την οδό Πύλου Δήμου Χαϊδαρίου», μετά την με αριθμό 1449/2019 
πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα Μείζονος – Επταμελούς Σύνθεσης), σύμφωνα με την οποία 
κωλύεται η υπογραφή της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου. Β) Συνέχιση των εργασιών του εν θέματι έργου. Γ) 
Έγκριση παράτασης «με αναθεώρηση», της προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Κατασκευή 
συλλεκτήριου αγωγού ομβρίων επί της Λεωφόρου Αθηνών, από την οδό Πατριάρχου Σεργίου Δήμου 
Περιστερίου μέχρι την οδό Πύλου Δήμου Χαϊδαρίου».
 (Δ/νση Τεχνικών Έργων)

47. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε., του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής 
Σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ» προϋπολογισμού δημοπράτησης 922.560,00€ (με ΦΠΑ).

48. Έγκριση του πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του συνοπτικό διαγωνισμού της Παροχής 
Υπηρεσιών «Καθαρισμός ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής ΥΔΡ15 (2020)», 
προϋπολογισμού 74.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
(Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ανατολικής Αττικής)
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49. Έγκριση του από 6-11-2019 Πρακτικού (1) του διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ HΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Η18)» 
προϋπολογισμού: 300.000,00€ (με Φ.Π.Α).
(Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Δυτικής Αττικής)

50. Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της μελέτης 
«Εκπόνηση μελέτης κατασκευής πεζογέφυρας επί της λεωφόρου Γρ. Λαμπράκη έμπροσθεν του 
Δημαρχείου Κορυδαλλού», συμβατικής αμοιβής 18.321,20 € με το Φ.Π.Α., αναδόχου ένωσης 
οικονομικών φορέων «ΚΑΝΔΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, 
ΜΕΓΡΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΡΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ».

51. Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 
(Η/Μ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ) ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΕΦ», 
προϋπολογισμού μελέτης 310.000,00 € με το Φ.Π.Α. και Κ.Α.Ε. 9777.07.032, αναδόχου «Κ/ΞΙΑ 
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».

52. Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 5 «Εργασίες μετατόπισης 
δικτύων ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ», της ενταγμένης πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ ∆ΡΥΟΠΗΣ 
(ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ) – ΓΑΛΑΤΑΣ (∆ΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)», στο ΕΠ Αττικής 2007-
2013, προϋπολογισμού µμελέτης 498.500,00 € αναδόχου εταιρείας «ΛΑΖΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Ι.Κ.Ε.»
(Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιώς & Νήσων)

53. Επικαιροποίηση εγκρίσεων απολογιστικών δαπανών για τη διάθεση οχημάτων- μηχανημάτων και 
προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων γεγονότων κατά το έτος 2020.
(Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας)

54. Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «ΣΗΜ-05/15: 
Συντήρηση & Άρση βλαβών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Ν. Αττικής» Παρόχου 
«ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ»

55. Για την παραλαβή με παρατηρήσεις υπηρεσιών του 1ου τμήματος της σύμβασης «ΣΗΜ-02/17: 
Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης Ν. Αττικής για 2017-
2018».

 (Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών) 
56. Σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής υπηρεσιών και προμηθειών της Διεύθυνσης 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.
(Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)

57. Διενέργεια δημόσιας πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση 
ακινήτου - καταστήματος της Περιφέρειας Αττικής εντός του Αττικού Άλσους, στη Βόρεια πλευρά – 
περιοχή Β’.

58. Εξέταση της από 23/1/2020 ένστασης της εταιρείας «ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ Α.Ε.» κατά της υπ’ 
αριθμ. 15/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά τη στέγαση των υπηρεσιών του 
2ου Κέντρου Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Β΄ Αθήνας.

59. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Ναυταθλητικού Ομίλου Τζιτζιφιών – Καλλιθέας (ΝΟΤΚ) για 
παραχώρηση χρήσης, άνευ ανταλλάγματος, αίθουσας στο κτίριο Β110 στις πρώην Ολυμπιακές 
εγκαταστάσεις στο Φαληρικό Όρμο, στις 23-2-2020.

 (Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών) 

Παρακαλείσθε, σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής 
στα τηλ. 213 2063776, 2132063538 και 2132063822.

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

Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Πέππας
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