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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής στην τακτική συνεδρίασή της, στις 21/01/2020 
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 87 έως 154 έτους 2020: 
 

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 

1 ΕΗΔ 
Διαβίβαση Εισήγησης του Γραφείου μας νομική κάλυψη υπαλλήλου της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δυτικής Αττικής. 

87 

2 ΕΗΔ 
Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης, για τη συνδιοργάνωση του 
Μεσογειακού Πρωταθλήματος Χάντμπολ Εφήβων.  

88 

3 ΕΗΔ 

Εξέταση της από 17/01/2020 Ένστασης της εταιρίας «ΕΛΝΙΚΟ Α.Ε.» κατά της 
υπ΄ αρίθ. 13/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη 
στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Ανατολικής 
Αττικής . 

89 

4 ΕΗΔ 
Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Ναυταθλητικού Ομίλου 78 (ΝΟ 78) για 
παραχώρηση χρήσης, άνευ ανταλλάγματος, αίθουσας στο κτίριο Β110 στις 
πρώην Ολυμπιακές εγκαταστάσεις στο Φαληρικό Όρμο.  
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5 ΕΗΔ 

Έγκριση του πρακτικού της αρμόδιας 3μελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής για 
την ανάθεση παροχής υπηρεσιών, για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης 
της ημέρας μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του 
Ολοκαυτώματος, που θα διεξαχθεί την 27-01-2020, στο ΚΠΙΣΝ, με τη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
προκήρυξης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.2β. περ.γγ του Ν.4412/2016, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

91 

6 ΕΗΔ 
Τροποποίηση πολυετών κατανομών αναλήψεων υποχρέωσης της Π.Ε. 
Κεντρικού Τομέα Αθηνών. 
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7 ΕΗΔ 
Διόρθωση της υπ’αρ.2864/2018 (ΑΔΑ: 6ΑΙ47Λ7-Ξ1Κ) Απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής. 

93 

8 ΕΗΔ 

Α) Ανάκληση της υπ’αρ.3006/2019 (ΑΔΑ: Ω6ΧΨ7Λ7-ΠΚ3) Απόφασης της Ο.Ε. 
λόγω μη υλοποίησής της στο έτος 2019 και Β) νέα έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης €260 πλέον Φ.Π.Α. για την προμήθεια επαγγελματικών 
καρτών 4 νέων Αντιπεριφερειαρχών. 

94 

9 ΕΗΔ 

α) Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 3186/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 
λόγω μη έκδοσης της ΑΑΥ εντός του 2019 και β) έγκριση δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 1.860,00€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24%, για την προμήθεια δώρων, σε παιδιά ευπαθών ομάδων του 
πληθυσμού καθώς και σε παιδιά που φιλοξενούνται στο Εκκλησιαστικό 
Ορφανοτροφείο Βουλιαγμένης και στα χωριά SOS Βάρης. 
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10 ΕΗΔ 
α) Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 3108/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 
λόγω μη έκδοσης της ΑΑΥ εντός του 2019 και β) έγκριση δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του 

96 
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Φ.Π.Α. 24%, για την επισκευή υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφέρειας 
Αττικής. 

11 ΕΗΔ 

α) Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 3184/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 
λόγω μη έκδοσης της ΑΑΥ εντός του 2019 και β) έγκριση δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24%, για την αποκατάσταση φθορών σε καρέκλες και γραφείο στο 
γραφείο Περιφερειάρχη Αττικής. 
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12 ΕΗΔ 

α) Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 3160/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 
λόγω μη έκδοσης της ΑΑΥ εντός του 2019 και β) έγκριση δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 1.488,00€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24%, για την μεταφορά υλικού (γραφεία, ντουλάπες, καρέκλες) από την 
Περιφέρεια Αττικής στο κατάστημα κράτησης νέων Αυλώνας. 
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1 

 A) Ανάκληση της υπ΄ αριθ. 3197/2019 (ΑΔΑ: 6Γ5Η7Λ7-Ψ1Δ) Απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και Β) Εκ νέου 
έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση οχημάτων σε συνδρομή 
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση έκτακτου γεγονότος 
(πυρκαγιάς) στην Περιοχή Χαμολιά στο Πόρτο Ράφτη του Δήμου 
Μαρκοπούλου Μεσογαίας από 23-10-2019. 

99 

2 
Διάθεση πιστώσεων και έγκριση δαπανών, συνολικού ποσού 289,00€, για 
μετακίνηση εκτός έδρας υπαλλήλου προκειμένου να παραστεί ως 
μάρτυρας σε υπηρεσιακό δικαστήριο. 
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3 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης έκδοσης Χ.Ε.Π για την προμήθεια 
αμόλυβδης βενζίνης ΠΕ Νήσων. 
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4 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση Χ.Ε.Π για την 
πληρωμή του ΚΤΕΟ και την έκδοση κάρτας ελέγχου καυσαερίων, 
υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Νήσων. 

102 

5 

Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη έγκρισης του με αρ. 10/2020 
Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής αναφορικά με την αξιολόγηση 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με 
αρ. 2/30-8-2019 Πρόσκλησης (ΑΔΑΜ: 19PROC005501504) 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 1.353.975,00€ πλέον ΦΠΑ και 
1.678.929,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Συστημικός αριθμός 
ΕΣΗΔΗΣ: 78970). 
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6 

Συγκρότηση: α) Γνωμοδοτικών Επιτροπών Αξιολόγησης διαδικασιών 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, β) 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων διαδικασιών σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, με 
εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 60.000 €, χωρίς ΦΠΑ και γ) 
Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και 
παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας 
Αττικής, κατόπιν δημόσιας κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 
09-01-2020. 

104 

7 

Διόρθωση της υπ’ αρ. 2366/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως 
προς το Γ΄ αποφασιστικό μέρος αυτής περί παράτασης σύμβασης 
μεταφοράς μαθητών που ήταν σε ισχύ την 30-06-2019 βάσει των 
διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν.4625/2019 (ΦΕΚ 139/τ.Α/31-
08-2019).  

105 

8 

Διόρθωση της υπ’ αρ. 2459/2019 (ΑΔΑ: 6ΝΛ17Λ7-ΣΦΟ) Απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, περί παράτασης 
συμβάσεων μεταφοράς μαθητών που ήταν σε ισχύ στις 30-06-2019, βάσει 
των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν.4625/2019 (ΦΕΚ 
139/τ.Α΄/31-8-2019). 
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9 
Έγκριση του υπ’ αρ. 18/2020 Πρακτικού της Αρμόδιας Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής  σχετικά με τη τροποποίηση των με α/α 119, 6, 8 και 37 

107 
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δρομολογίων των υπ’ αρ. 2/2019 και 4/2019 Προσκλήσεων Υποβολής 
Οικονομικών Προσφορών της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών. 

10 

Έγκριση ή μη των υπ. αρ. 64/20-12-2019 και 4/15-1-2020 πρακτικών της 
Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων 
Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της ΠΕΔΑ αναφορικά με 
την αξιολόγηση υποβληθεισών οικονομικών προσφορών σχετικά με την 
υπ. αρ. 5/2019 Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών στo 
πλαίσιo 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. 

108 

11 

Αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, των 
προσωρινών μειοδοτών, της 4/2019 Πρόσκλησης (α/α στο ΕΣΗΔΗΣ 
79669), στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για την ανάθεση 
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων της Περιφερειακής 
Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής: α) για τα 
σχολικά έτη 2019-2020,2020-2021 και 2021-2022 β) στα κολυμβητήρια, 
κατά το πρώτο τρίμηνο του σχολικού έτους 2019-2020.  
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12 

Αποδοχή ή μη του υπ’ αρ. 2/2020 πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής αξιολόγησης των ανοικτών/διεθνών διαγωνισμών και 
διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της 
Περιφέρειας Αττικής, με θέμα την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, 
φωτοαντιγραφικού χαρτιού και αναλωσίμων (μελάνια, τύμπανα κλπ) για τις 
ανάγκες των Βαθμολογικών Κέντρων Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας για τις 
Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020, των Δ/νσεων της Περιφερειακής Ενότητας 
Βόρειου Τομέα, των Δ/νσεων Α/Θμιας και Β/Θμιας Εκπαίδευσης και του 
ΚΕ.Σ.Υ. Β΄Αθήνας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής ανά ομάδα ειδών, συνολικού 
προϋπολογισμού, 63.951,61€ πλέον ΦΠΑ (79.300,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 
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13 

Αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, των 
προσωρινών μειοδοτών, της 4/2019 Πρόσκλησης (α/α στο ΕΣΗΔΗΣ 
79669), στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για την ανάθεση 
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων της Περιφερειακής 
Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής: α) για τα 
σχολικά έτη 2019-2020,2020-2021 και 2021-2022 β) στα κολυμβητήρια, 
κατά το πρώτο τρίμηνο του σχολικού έτους 2019-2020. 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

14 
Τροποποίηση των με α/α 13, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 και 75 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε Βορείου Τομέα Αθηνών.  
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15 
Κατάργηση του με α/α 44 δρομολογίου μεταφοράς μαθητών της Π.Ε 
Βορείου Τομέα Αθηνών. 
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16 

 Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00€ για πληρωμή 
ταχυδρομικών τελών της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής 
Υγιεινής της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών & έγκριση έκδοσης ΧΕΠ για τον 
σκοπό αυτό, στο όνομα της Προϊσταμένης του Τμήματος Γραμματειακής 
Υποστήριξης της Δ/νσης, κας Κυριακίδου Αλεξάνδρας, κλάδου ΠΕ 
Διοικητικού-Οικονομικού και απόδοση λογαριασμού την 30-6-2020. 
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17 
Συγκρότηση των οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, 
σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. 

114 

18 

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. ποσού 
10.000,00€ και ορισμού υπολόγου, για τις ανάγκες κάλυψης σίτισης του 
προσωπικού της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών, σε 
περίπτωση έκτακτων καιρικών φαινομένων, που θα μεταβούν στο Κέντρο 
Διαχείρισης Αποχιονισμού στο Καπανδρίτι. 
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19 
Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. ποσού 
5.000,00€ και ορισμού υπολόγου, για κάλυψη δαπάνης φωτοτυπιών ή/και 
σαρώσεων σχεδίων και εγγράφων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 
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20 

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. ποσού 
15.000,00€ και ορισμού υπολόγου, για κάλυψη εξόδων ταχυδρομείου 
(μηχανή προπληρωμής) της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. 
Κεντρικού Τομέα Αθηνών. 
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21 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, ποσού 1.592,00€ για την 
καταβολή αποζημίωσης εξαιτίας λύσης υπαλληλικής σχέσης ΙΔΑΧ λόγω 
παραίτησης, του κ. ΜΠΕΛΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ. 
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22 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, ποσού 3.891,60€ για την 
καταβολή αποζημίωσης εξαιτίας λύσης υπαλληλικής σχέσης ΙΔΑΧ λόγω 
παραίτησης, του κ. ΝΤΑΛΛΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ. 
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23 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 3.805,56€ για 
την πληρωμή δικαστικών επιμελητών σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα. 
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24 

α) Έγκριση των επικείμενων μετακινήσεων του Εντεταλμένου Π.Σ. για τον 
Τουρισμό της Περιφέρειας Αττικής και β) Έγκριση δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης συνολικού ποσού 1.820,00€ για τις μετακινήσεις εκτός έδρας 
αιρετού και υπαλλήλων, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τουρισμού, 
ενόψει: 1. της Διεθνούς Τουριστικής Έκθεσης “Salon de Vacances 2020”, 
στις Βρυξέλλες Βελγίου (06-09/02/2020) και 2. της στοχευμένης 
παρουσίασης της Περιφέρειας Αττικής στο Β2Β workshop με την 
Ομοσπονδία Ισραηλινών Τουριστικών Πρακτόρων (ΙΤΑΑ), στο Τελ Αβίβ 
Ισραήλ (13/02/2020). 
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25 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 
8.060,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την κοπή, μεταφορά και 
παράδοση πινακίδων κυκλοφορίας στη Δ/νση Διαχείρισης Δημοσίου 
Υλικού (Δ.Δ.Δ.Υ.) και τη μεταφορά μεγάλου όγκου αρχείων της Δ/νσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε.Κ. Τ.Α. στις αποθήκες του Γενικού 
Αρχείου της Περιφέρειας Αττικής στον Ασπρόπυργο. 
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26 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 
(τριών(3) οικονομικών ετών ) συνολικής αξίας 12.400,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

27 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». 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

28 Ανάκληση της υπ’ αριθ. 2804/2019 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής 
και έγκριση πολυετούς δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 
620.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την αντικατάσταση των 
τηλεφωνικών κέντρων σε δύο κτίρια της Περιφέρειας Αττικής. 
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29 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 
3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την ηχητική κάλυψη, 
απομαγνητοφώνηση, καταγραφή και αναπαραγωγή των πρακτικών των 
συνεδριάσεων της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης σε 40 cds. 
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30 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #2.898,70€# 
για την πληρωμή δικαστικής δαπάνης, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 
14200/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 18ο 
Μονομελές). 
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31 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #349,47€# για 
την αποζημίωση υπαλλήλου της Π.Α. λόγω συμμετοχής της σε πρόγραμμα 
επιδοτούμενο μέσω Λ.Α.Ε.Κ. 
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32 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #49.571,31€# 127 
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για την πληρωμή δικαστικής δαπάνης, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 
11472/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 15ο 
Τριμελές). 

33 Έγκριση του Πρακτικού 2/2020 της πενταμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής 
και κατακύρωση των αποτελεσμάτων για τις Ομάδες 1 & 2 του 
ηλεκτρονικού άνω των ορίων ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια Εξοπλισμού Μουσικών Σχολείων Περιφέρειας Αττικής για την 
κάλυψη των αναγκών των Μουσικών Σχολείων της Αττικής, 
προϋπολογισμού €441.415,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
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34 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 
1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την παροχή υπηρεσιών 
συμβολαιογράφου για τη σύνταξη δανειστικού συμβολαίου με το ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ. 
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35 Λήψη απόφασης για διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση διακήρυξης (άρθρο 32, παρ. 2.β.γγ του Ν. 4412/2016) για την 
συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην Έκθεση «7η ΕΞΠΟΤΡΟΦ – The 
Greek Fine Food Exhibition» η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό 
Κέντρο Helexpo Μαρούσι από 24-26 Ιανουαρίου 2020, συνολικού 
προϋπολογισμού 12.169,86€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ενώπιον 
της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής σε επόμενη συνεδρίασή της. 

130 

36 Α) Ανάκληση της υπ’ αρ. 531/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
λόγω έλλειψης κονδυλίων στον συγκεκριμένο ΚΑΕ το έτος 2019 και Β) 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 
74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% για την προμήθεια υλικών 
και κατάλληλου εξοπλισμού και την παροχή υπηρεσιών για την ανακαίνιση 
των γηπέδων (5*5) στο Αττικό Άλσος, για την επισκευή της περίφραξης 
του Λόφου Φινοπούλου (Λόφος Εθνικής Αντιστάσεως) και λοιπές εργασίες 
για το Πεδίον Άρεως. 
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37  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 2020. 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

38  Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 3170/2019 Απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής περί τροποποίησης δρομολογίων κολύμβησης Α΄, Β΄ & Γ΄ 
τριμήνου των υπ΄ αριθ. 6 / 2019 & 10 / 2019 Προσκλήσεων 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. 
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39 Α) Ανάκληση της υπ’αριθ.3156/2019 Απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. B) Eκ νέου έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού: 
136,40€, με ΦΠΑ, για την πληρωμή δικαστικού επιμελητή, για δύο (2) 
επιδόσεις που πραγματοποίησε για το Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού 
και Δικαστικών Υποθέσεων της ΠΕΑΑ, το έτος 2019, σε βάρος του 
Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. 

133 

40 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού: 419,12€, με ΦΠΑ, για την 
πληρωμή εταιρίας δικαστικών επιμελητών, για οκτώ (8) επιδόσεις, που 
πραγματοποίησε, το έτος 2019, για τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Κεντρικού 
Τομέα, και αφορούν απαλλοτρίωση για εκτέλεση έργου, εντός των ορίων 
της ΠΕΑΑ.  
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41 
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού χιλίων τετρακοσίων 
ευρώ (1.400,00€) πλέον Φ.Π.Α. (1.736,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), 
για την προμήθεια φορητού Η/Υ (LAPTOP), για την κάλυψη των αναγκών 

135 
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στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής. [CPV: 30213100-6 
(Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές). 

42 

Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 3118/2019 Απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:6O407Λ7-M6Π), 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. 10/2019 Πρόσκλησης, ΕΣΗΔΗΣ:81699).  
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43 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού χιλίων 
εξακοσίων ευρώ (1.600,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την 
προμήθεια είκοσι έξι (26) δάφνινων στεφάνων, εκ των οποίων, τα δεκατρία 
(13) θα κατατεθούν για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης 
Μαρτίου 2020 και τα άλλα δεκατρία (13) θα κατατεθούν για τον εορτασμό 
της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 2020» [CPV: 03121210-0 
(Άνθινες Διατάξεις)]. 
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44 

Συγκρότηση για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, αρχής γενομένης από 6-
2- 2020: Α. Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Διαδικασιών 
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών, 
καθώς και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α., Β. Τριμελούς 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων Διαδικασιών Σύναψης 
Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., 
με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 60.000,00€, χωρίς Φ.Π.Α., Γ. 
Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων 
Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., κατόπιν δημόσιας 
κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε στις 16/1/2020 (ημέρα Πέμπτη). 
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45 

Έγκριση παράτασης 2ης τμηματικής προθεσμίας της σύμβασης 
«Εγκατάσταση, προγραμματισμός και προσθήκη μονάδας ασύρματης 
επικοινωνίας σε ρυθμιστές τύπου MTC» προϋπολογισμού 217.148,80€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., παρόχου της «SWARCO ΗΕLLAS 
A.E.». 
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46 
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης Παροχής 
Υπηρεσιών: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Δ.Μ.Υ.» 

140 

47 

Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης για τη Συγκρότηση Επιτροπής 
Αξιολόγησης Προσφορών (E.A.Π.) για τα εξειδικευμένα έργα παροχής 
υπηρεσιών συντήρησης, που βρίσκονται σε συνάρτηση με την οδική 
ασφάλεια, αρμοδιότητας Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών 
(Δ.Δ.Μ.Υ.) Περιφέρειας Αττικής, για χρονικό διάστημα ενός έτους. 

141 

48 

Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής 
Σύμβασης – Σύμβαση Ήσσονος Σημασίας του έργου: « Αποκατάσταση 
βλαβών & επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα στο οδικό δίκτυο πρώην 
Δ.Ε.Σ.Ε.», συμβατικής δαπάνης 995.277,05 ευρώ με το Φ.Π.Α.,αναδόχου 
ΟΔΟΣ ΑΤΕ. 
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49 

Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του 
ανοικτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών: 
«ΣΗΜ-05/19: Συντήρηση & Άρση βλαβών Εγκαταστάσεων Φωτεινής 
Σηματοδότησης Ν. Αττικής» προϋπολογισμού 9.999.949,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 
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50 

Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1399/2019 Απόφαση της ΑΕΠΠ που αφορά το 
διαγωνισμό του έργου: "Συντήρηση-Βελτίωση οδοστρώματος, οριζόντιας 
και κατακόρυφης σήμανσης, των οδικών αξόνων της ΝΕΟΑΚ & της Λ. 
Κηφισού και των προσβάσεών του στα όρια αρμοδιότητας Περιφέρειας 
Αττικής", με α/α ΕΣΗΔΗΣ 82917,2, προϋπολογισμού 15.000.000,00 ευρώ 
και λήψη ανάλογης απόφασης. 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

51 
Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών του κλειστού 
συνοπτικού διαγωνισμού: «Προμήθεια υλικών για πιλοτική αναβάθμιση 
δύο υφιστάμενων διαβάσεων πεζών σε πρότυπες», προϋπολογισμού: 
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60.000,00 (πλέον ΦΠΑ). 

52 
Χορήγηση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ», αναδόχου εταιρείας 
«ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε». 
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53 

Έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1 για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της 
μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη μελετών για τα ρέματα της Κινέττας Αττικής», 
εκτιμώμενης αξίας 3.991.420,88€ (με Φ.Π.Α.) και εξουσιοδότηση της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής για 
τη συνέχιση της διαδικασίας. 
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54 

Έγκριση του «ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι» για την ανάθεση σύμβασης στον μειοδότη 
του διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση και ενίσχυση διατηρητέου 
διώροφου κτιρίου της Α.Σ.Κ.Τ.», προϋπολογισμού 1.599.600,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. και ΚΑΕ 9729.07.008. 
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55 

Εισήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ Ν.ΥΔΡΑΣ 
(ΕΡΓΑ Β΄ ΦΑΣΗΣ) Αναδόχου «ΓΕΩΤΕΡ Α.Τ.Ε.» συμβατικής δαπάνης 
472.920,76€. 
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56 
Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ», αναδόχου «ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ Ε.Δ.Ε.», προϋπολογισμού 195.407,47 ευρώ (με το ΦΠΑ). 
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57 
Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά απόφασης Διοικητικού Εφετείου 
Πειραιώς (-Σχετ.: η με αριθ. 1499/2019 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου 
Πειραιώς (Τμήμα ΣΤ’ Τριμελές)-). 
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58 

Η υπ’αρ. A5732/2019 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, 
τμήμα 8ο Μονομελές, που εκδόθηκε επί της από 8-2- 2006 Προσφυγής της 
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «MAMIDOIL JETOIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Α.Ε.», που εδρεύει στην 
Κηφισιά Αττικής (οδός Λ. Κηφισίας αρ. 227-229) κατά της τέως Νομαρχίας 
Πειραιά και ήδη Περιφέρειας Αττικής, «Π.Ε. Πειραιά και Νήσων». 
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59 

Καθορισμός των όρων Διακήρυξης φανερής, προφορικής και μειοδοτικής 
δημοπρασίας με σκοπό τη μίσθωση ακινήτου προς στέγαση της 
Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας & Περιβάλλοντος της 
Περιφέρειας Αττικής. 
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60 

Καθορισμός των όρων Διακήρυξης φανερής, προφορικής και μειοδοτικής 
δημοπρασίας με σκοπό τη μίσθωση ακινήτου προς στέγαση της 
Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής. 
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61 
Διεξαγωγή Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση 
των υπηρεσιών της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Ανατολικής 
Αττικής (Αρ. Διακήρυξης 23439/24-01-2019 (ΑΔΑ:ΩΤΠΔ7Λ7-ΓΛΕ). 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

62 
Λήψη απόφασης για την ανάκληση της υπ΄αρ. 2279/2019 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. 
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