
                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 14 -03-2017 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ     Αρ. Πρωτ.: οικ. 55127 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17      
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776     ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής  
                                                                                                Οικονομικής Επιτροπής 
                    ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Γραφείο Περιφερειάρχη 
2. Αναπληρωματικά Μέλη 

             Οικονομικής Επιτροπής 
3. Αντιπεριφερειάρχες 
4. Γραφεία Παρατάξεων 
5. Εκτελεστικό Γραμματέα 
6. Πρόεδρο  Π.Σ. 
7. Νομικό Γραφείο Περιφερειάρχη 
8. Νομική Υπηρεσία 
9. Εισηγητές Θεμάτων 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18η 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

 
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει την Παρασκευή 17/03/2017 και ώρα 10:00π.μ., στην 
αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος), με τα παρακάτω θέματα 
ημερήσιας διάταξης: 
 
1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης επί του Πρακτικού της Επιτροπής Καταλληλότητας του άρθρου 

13 του π.δ. 242/1996 για την στέγαση των Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς & 
Νήσων.   

2. Λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης του ακινήτου επί της Λ. Κηφισίας 16. 
3. Λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης του ακινήτου επί των οδών Θεομήτορος 59 & 

17ης Νοεμβρίου & Σφακίων στον Άλιμο. 
4. Λήψη Απόφασης για δωρεάν παραχώρηση επίπλων γραφείου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο 

Μάνδρας.  
5. Συγκρότηση τριμελών Επιτροπών για τον έλεγχο και την καταστροφή άχρηστου πάγιου υλικού, 

επίπλων, εξοπλισμού γραφείων και λοιπών άχρηστων υλικών. 
6. Παραχώρηση χρήσης μηχανήματος έργου και φορτηγού ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Αττικής - 

Π.Ε.Δ.Α. στο Δήμο Μεγαρέων 
7. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 413/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς την 

ημερομηνία παραχώρησης χρήσης (άνευ ανταλλάγματος) του περιφραγμένου χώρου 
στάθμευσης των πρώην Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στην Παραλία Καλλιθέας – Μοσχάτου σε 
σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για τις ανάγκες διεξαγωγής εκδήλωσης.  

8. Λήψη απόφασης για την συνέχιση καταβολής των μισθωμάτων για το ακίνητο επί της οδού 
Λέρου και Αγ. Παύλου 33, στον Πειραιά, κατ’ εφαρμογή του Ν. 4447/23-12-2016, ύστερα από 
διαπραγμάτευση 

9. Λήψη απόφασης για την συνέχιση καταβολής των μισθωμάτων για το ακίνητο επί της οδού Ακτή 
Ποσειδώνος 14-16, στον Πειραιά, κατ’ εφαρμογή του Ν. 4447/23-12-2016, ύστερα από 
διαπραγμάτευση 

10. Λήψη απόφασης για την συνέχιση καταβολής των μισθωμάτων για το ακίνητο επί της οδού Γρ. 
Λαμπράκη 12, στον Πειραιά, κατ’ εφαρμογή του Ν. 4447/23-12-2016, ύστερα από 
διαπραγμάτευση 

11. Λήψη απόφασης για την συνέχιση καταβολής των μισθωμάτων για το ακίνητο επί της οδού 
Ερμουπόλεως και Πηλίου 1, στον Πειραιά, κατ’ εφαρμογή του Ν. 4447/23-12-2016, ύστερα από 
διαπραγμάτευση 

12. Λήψη απόφασης για την συνέχιση καταβολής των μισθωμάτων για το ακίνητο επί της οδού 
Ζωσιμάδων 44, στον Πειραιά, κατ’ εφαρμογή του Ν. 4447/23-12-2016, ύστερα από 
διαπραγμάτευση 



13. Λήψη απόφασης για την συνέχιση καταβολής των μισθωμάτων για το ακίνητο επί της οδού Μ. 
Μπότσαρη 7 και Ψαρρών στη Δραπετσώνα, κατ’ εφαρμογή του Ν. 4447/23-12-2016, ύστερα 
από διαπραγμάτευση 

14. Λήψη απόφασης για την συνέχιση καταβολής των μισθωμάτων για το ακίνητο στον Δήμο Πειραιά 
επί των οδών Σωκράτους 17 και Ψαρών (Δραπετσώνα), κατ’ εφαρμογή του Ν. 4447/23-12-2016, 
ύστερα από διαπραγμάτευση 

15. Λήψη απόφασης για την συνέχιση καταβολής των μισθωμάτων για το ακίνητο στον Δήμο Πειραιά 
επί της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου 19, κατ’ εφαρμογή του Ν. 4447/23-12-2016, ύστερα από 
διαπραγμάτευση 

16. Λήψη απόφασης για την συνέχιση καταβολής των μισθωμάτων για το ακίνητο στον Δήμο Πειραιά 
επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 35, κατ’ εφαρμογή του Ν. 4447/23-12-2016, ύστερα από 
διαπραγμάτευση 

17. Λήψη απόφασης για την συνέχιση καταβολής των μισθωμάτων για το ακίνητο στον Δήμο Πειραιά 
επί των οδών Αιγάλεω 30 και Μήλου 21, κατ’ εφαρμογή του Ν. 4447/23-12-2016, ύστερα από 
διαπραγμάτευση 

18. Λήψη απόφασης για την συνέχιση καταβολής των μισθωμάτων για το ακίνητο στον Δήμο Πειραιά 
επί των οδών Ελ. Βενιζέλου 32 και Κουντουριώτου 89, κατ’ εφαρμογή του Ν. 4447/23-12-2016, 
ύστερα από διαπραγμάτευση 

19. Λήψη απόφασης για την συνέχιση καταβολής των μισθωμάτων για το ακίνητο στον Δήμο Πειραιά 
επί της οδού Καραολή και Δημητρίου 50, κατ’ εφαρμογή του Ν. 4447/23-12-2016, ύστερα από 
διαπραγμάτευση 

20. Λήψη απόφασης για την συνέχιση καταβολής των μισθωμάτων για το ακίνητο στον Δήμο Πόρου 
Τροιζηνίας, κατ’ εφαρμογή του Ν. 4447/23-12-2016, ύστερα από διαπραγμάτευση 

21. Λήψη απόφασης για την συνέχιση καταβολής των μισθωμάτων για το ακίνητο στον Δήμο Πειραιά 
επί των οδών Εθν. Αντιστάσεως και Τσαμαδού, κατ’ εφαρμογή του Ν. 4447/23-12-2016, ύστερα 
από διαπραγμάτευση 

22. Λήψη απόφασης για την συνέχιση καταβολής των μισθωμάτων για το ακίνητο στον Δήμο Πειραιά 
επί της οδού Δημοσθένους 1, κατ’ εφαρμογή του Ν. 4447/23-12-2016, ύστερα από 
διαπραγμάτευση 

23. Λήψη απόφασης για την συνέχιση καταβολής των μισθωμάτων για το ακίνητο επί της Λ. 
Μαραθώνος, 17ο χμ., στην Παλλήνη (κτίριο ΛΙΡΑ), κατ’ εφαρμογή του Ν. 4447/23-12-2016, 
ύστερα από διαπραγμάτευση 

24. Λήψη απόφασης για την συνέχιση καταβολής των μισθωμάτων για το ακίνητο επί της οδού 
Κλεισθένους 35, στον Σταυρό Αγ. Παρασκευής, κατ’ εφαρμογή του Ν. 4447/23-12-2016, ύστερα 
από διαπραγμάτευση 

25. Λήψη απόφασης για την συνέχιση καταβολής των μισθωμάτων για το ακίνητο επί της οδού 
Ηρώων Πολυτεχνείου 9-11, στον Γέρακα Αττικής, κατ’ εφαρμογή του Ν. 4447/23-12-2016, 
ύστερα από διαπραγμάτευση 

26. Λήψη απόφασης για την συνέχιση καταβολής των μισθωμάτων για το ακίνητο επί της οδού 
Λαυρίου και Ανδρίκου 6 στα Γλυκά Νερά, κατ’ εφαρμογή του Ν. 4447/23-12-2016, ύστερα από 
διαπραγμάτευση 

27. Λήψη απόφασης για την συνέχιση καταβολής των μισθωμάτων για το ακίνητο επί της οδού 
Ανδριανού 26 στο Κορωπί Αττικής, κατ’ εφαρμογή του Ν. 4447/23-12-2016, ύστερα από 
διαπραγμάτευση 

28. Λήψη απόφασης για την συνέχιση καταβολής των μισθωμάτων για το ακίνητο στην θέση 
ΝΤΑΛΑΟΥΜΙ του Δήμου Παιανίας, κατ’ εφαρμογή του Ν. 4447/23-12-2016, ύστερα από 
διαπραγμάτευση 

29. Λήψη απόφασης για την συνέχιση καταβολής των μισθωμάτων για το ακίνητο στην κοινότητα 
Καπανδριτίου επί της Λ. Καπανδριτίου-Καλάμου, κατ’ εφαρμογή του Ν. 4447/23-12-2016, 
ύστερα από διαπραγμάτευση 

30. Λήψη απόφασης για την συνέχιση καταβολής των μισθωμάτων για το ακίνητο επί της οδού 
Αγαμέμνονος 48 στις Αχαρνές, κατ’ εφαρμογή του Ν. 4447/23-12-2016, ύστερα από 
διαπραγμάτευση 

31. Λήψη απόφασης για την συνέχιση καταβολής των μισθωμάτων για το ακίνητο επί των οδών 
28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 187 & Ευπαλίνου 2 στην Αθήνα (4ος όροφος), κατ’ εφαρμογή του 
Ν. 4447/23-12-2016, ύστερα από διαπραγμάτευση. 
(Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών) 

 



32. Δημοπράτηση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΝΗΣΩΝ» προϋπολογισμού μελέτης 1.200.000,00 € με το Φ.Π.Α. 

33. Κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη του έργου 
«Ανακατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου Περάματος», προϋπολογισμού: 
675.000,00€ με το Φ.Π.Α. 

34. Εκτέλεση των εργασιών του από  2/6/2014 πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα 
βία του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΑΛΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ» συμβατικής δαπάνης 
1.077.703,71 ευρώ με Φ.Π.Α., αναδόχου Κ/Ξ  Στέφανος Μπονάτος  – Αριστείδης Μαραλέτος» 

35. Λήψη απόφασης επί της από 20-2-2017 ένστασης της Α.Ε. με την επωνυμία 
«ΜΠΕΡΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΤΕ» κατά της υπ. αριθμ. 195/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
αναφορικά με το έργο: Αποκατάσταση Κρηπιδωμάτων σε όλο το Λιμένα της Ν. Ύδρας. 

 (Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιώς & Νήσων) 
36. Συμμόρφωση προς την υπ’ αριθμό 262/2017 απόφαση του Ε.Σ. (Τμήμα VI) περί μερικής 

τροποποίησης της υπ’ αριθμό 59/2016 πράξης της 15ης Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου (Ε.Σ.), για το αποτέλεσμα του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ»: Ανάκληση της υπ’ 
αριθμό 94/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) της  Περιφέρειας Αττικής (Π.Α.), 
Αναμόρφωση της υπ’ αριθμό 2013/2016 απόφασης της Ο.Ε. της Π.Α., Κατακύρωση του 
διαγωνισμού στο μειοδότη σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 262/2017απόφαση του  Ε.Σ. (Τμήμα VI) 
2. Εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής  
(Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α.) για τη συνέχιση του διαγωνισμού σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

 (Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Δυτικής Αττικής) 
37. Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ.) και του αποτελέσματος του διαγωνισμού 

του έργου: «ΣΟ-04/14: Συντήρηση στηθαίων ασφαλείας σε περιοχές αρμοδιότητας Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.» 
(κωδικός 2014ΕΠ585000066), προϋπολογισμού 3.500.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

38. Έγκριση αποτελέσματος του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού μετά από 
επαναδημοπράτηση για την ανάθεση εργασιών «Συντήρησης της πεζογέφυρας του 
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ επί της Λεωφ. Κηφισίας, στο ύψος 
των οδών Στεφάνου Δέλτα και Λυκούργου από την Περιφέρεια Αττικής», προϋπολογισμού 
24.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

39. Εξέταση της από 03.03.2017 ένστασης, της εταιρείας "ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ" κατά της 356/2017 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής έγκρισης 3ου σταδίου του 
διαγωνισμού της σύμβασης "Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ρυθμιστών εγκαταστάσεων 
φωτεινής σηματοδότησης", προϋπολογισμού 212.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) 

40. Έγκριση πρακτικού και αποτελέσματος 1ου σταδίου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
Παροχή Υπηρεσιών: «ΣΗΜ-02/17: Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων 
φωτεινής σηματοδότησης Ν. Αττικής για 2017-2018» προϋπολογισμού:  5.999.979,32 €, για τρία 
τμήματα.  
(Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών) 

41. Ανάκληση της υπ’αρ. 118/20-01-2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΤΖ97Λ7-
4ΣΩ) και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους € 8.000,00 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την προμήθεια τεσσάρων (4) φωτοτυπικών μηχανημάτων 
για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιά και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά 

42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους €1.200,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 
για την προμήθεια 960  λευκοσιδηρών δοχείων δειγματοληψίας υγρών καυσίμων του Τμήματος 
Εμπορίου  της  Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πειραιά και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής 

43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους € 9.500,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 
για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης των υπηρεσιακών οχημάτων και 
των Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (H/Ζ)  της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, για το έτος 2017 
λόγω έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών 

44. Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την επιστροφή προστίμου συνολικού ύψους #3.000# 
€ (τριών χιλιάδων ευρώ) στη “Εισαγωγαί Μαυρίκος Α.Ε.” για την εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 
636/2011 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήμα 5ο Τριμελές) και της υπ’ 
αριθμ. 2056/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα 5ο Τριμελές) 

45. Μερική ανάκληση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 2645/3-01-2017 (ΑΔΑ ΨΡ1Λ7Λ7-ΑΔΚ) Απόφασης 
Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 33.410€ (τριάντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων δέκα ευρώ) και 
διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την επιχορήγηση εξ ιδίων πόρων έτους 2016 του 
Ορφανοτροφείου Θηλέων Ιωάννου και Μαριγούς Χατζηκυριακού “ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ” 
συνολικού ύψους 150.000€ (εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ). 



46. Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 για την προμήθεια δεκαέξι (16) δάφνινων 
στεφανιών για τους εορτασμούς των Εθνικών Επετείων της 25ης Μαρτίου και της 28ης 
Οκτωβρίου για το 2017 της Π.Ε. Πειραιά 
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Πειραιά) 

47. Έγκριση δαπάνης  και διάθεση πίστωσης ύψους 150,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για 
την παροχή υπηρεσίας για τριάντα (30) μεταφορές νωπών δειγμάτων (βιολογικό υλικό) με 
ταχύπλοα μέσα από τον Πόρο στον Πειραιά, στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2017. 

48. Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 για την πληρωμή της ετήσιας μίσθωσης των έξι 
(6) γραμματοθυρίδων, που διατηρούν Διευθύνσεις/Τμήματα/Γραφεία των Π. Ε. Πειραιώς & 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής στο Κεντρικό Κατάστημα Πειραιά των ΕΛΤΑ 

49. Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης έργου για την έκδοση ανάληψης πολυετούς 
υποχρέωσης για το έργο <<Επισκευή και συντήρηση οδοποιίας νήσου Αίγινας>> ΚΑΕ 
9781.08.026.01. 

50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 14.000,00 € καθώς και έγκριση των 
σχετικών Χ.Ε.Π. για τις εντός και εκτός έδρας μετακινήσεις υπαλλήλων της Δ/νσης Δημόσιας 
Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Νήσων. 

51. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 40.000,00 € καθώς και έγκριση των 
σχετικών Χ.Ε.Π. για τις εντός και εκτός έδρας μετακινήσεις υπαλλήλων της Δ/νσης Υγειονομικών 
Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής ΠΕ Πειραιώς & Νήσων. 

52. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 8.000,00 € καθώς και έγκριση των 
σχετικών Χ.Ε.Π. για τις εντός και εκτός έδρας μετακινήσεις  των οδηγών της Π.Ε Νήσων. 

53. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.000,00 € καθώς και έγκριση του 
σχετικού Χ.Ε.Π. για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης ΠΕ Νήσων. 

54. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 5.000,00 € καθώς και έγκριση του 
σχετικού Χ.Ε.Π. για την προμήθεια προπληρωμένης κάρτας γραμματοσήμανσης ΠΕ Νήσων. 

55. Έγκριση προγραμματισμένων μετακινήσεων εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Νήσων. 
 (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Νήσων) 
56. Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση 

υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. 
Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής στα κολυμβητήρια για το διδακτικό αντικείμενο 
της κολύμβησης και για τα νέα δρομολόγια που προέκυψαν μετά την προκήρυξη των σχετικών 
διαγωνισμών. 

57. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 30.000 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α., για 
την  ανάγκη καθαριότητας του Κέντρου Διαχείρισης, Αποθήκευσης και Εφοδιασμού ειδών 
Πρώτης Ανάγκης των σημείων διαμονής Προσφύγων στο κτήριο «Εσπλανάδα», Δέλτα Φαλήρου, 
Τ.Κ. 176 02   Καλλιθέα» 

58. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 20.000 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α., για 
την  ανάγκη φύλαξης του Κέντρου Διαχείρισης, Αποθήκευσης και Εφοδιασμού ειδών Πρώτης 
Ανάγκης  των σημείων διαμονής Προσφύγων στο κτήριο «Εσπλανάδα», Δέλτα Φαλήρου, Τ.Κ. 
176 02 Καλλιθέα 

59. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 6.200 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α., για την  
ενοικίαση του χώρου στο Ολυμπιακό Στάδιο  Παλαιού Φαλήρου TAE KWON DO, που θα 
διεξαχθεί   από 24  έως 26  Μαρτίου 2017, αναφορικά με την διοργάνωση του Διεθνές  Τουρνουά  
Ρυθμικής  Γυμναστικής ΑPHRODITE  CUP 2017 

60. Έγκριση πρακτικού που αφορά τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής υλικών, εργασιών και 
παροχής υπηρεσιών, καθώς και των γνωμοδοτικών επιτροπών της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών 
της Περιφέρειας Αττικής 

61. Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 για την προμήθεια δεκατριών (13) δάφνινων 
στεφανιών για τους εορτασμούς των Εθνικών Επετείων της 25ης Μαρτίου και της 28ης 
Οκτωβρίου για το έτος 2017 της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών συνολικής προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης  620,62€   συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ   

62. Διάθεση πίστωση και έγκρισης δαπάνης έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 
ΑΛΙΜΟΥ» Ν.Τ. ΑΘΗΝΩΝ οικ. έτους 2017. 

63. Διάθεση πίστωσης και έγκρισης δαπάνης έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (ΟΔΟΣ ΣΙΝΩΠΗΣ) » Ν.Τ. ΑΘΗΝΩΝ οικ. έτους 2017 

64. Διάθεση πίστωσης και έγκρισης δαπάνης έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» Ν.Τ. ΑΘΗΝΩΝ οικ. έτους 
2017 



65. Διάθεση πίστωσης και έγκρισης δαπάνης έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΤΟΥ Δ. ΑΛΙΜΟΥ» Ν.Τ. ΑΘΗΝΩΝ οικ. έτους 2017 

66. Διάθεση πίστωσης και έγκρισης δαπάνης έργου  « ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ 
ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ » Ν.Τ. ΑΘΗΝΩΝ οικ. έτους 2017 

67. Διάθεση πίστωσης και έγκρισης δαπάνης έργου  « ΑΝΑΠΛΑΣΗ 22 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΟΛΟ ΟΜΟΡΟ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ » Ν.Τ. ΑΘΗΝΩΝ οικ. έτους 2017 

68. Διάθεση πίστωσης και έγκρισης δαπάνης έργου  «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ » Ν.Τ. 
ΑΘΗΝΩΝ οικ. έτους 2017 

69. Διάθεση πίστωσης και έγκρισης δαπάνης έργου  «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ 
ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» Ν.Τ. ΑΘΗΝΩΝ οικ. έτους 2017 

70. Διάθεση πίστωσης και έγκρισης δαπάνης έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΑΜΠΩΝ 
ΑΜΕΑ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» Ν.Τ. ΑΘΗΝΩΝ οικ. έτους 2017 

71. Διάθεση πίστωσης και έγκρισης δαπάνης έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ » Ν.Τ. ΑΘΗΝΩΝ οικ. έτους 2017 

72. Διάθεση πίστωσης και έγκρισης δαπάνης έργου  « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ » Ν.Τ. 
ΑΘΗΝΩΝ οικ. έτους 2017 

73. Διάθεση πίστωσης και έγκρισης δαπάνης έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 381. » Ν.Τ. 
ΑΘΗΝΩΝ οικ. έτους 2017 

74. Διάθεση πίστωσης και έγκρισης δαπάνης έργου « ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΟΔΟΥ ΚΑΝΑΡΗ » Ν.Τ. ΑΘΗΝΩΝ οικ. έτους 2017 

75. Διάθεση πίστωσης και έγκρισης δαπάνης έργου  « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ » Ν.Τ. ΑΘΗΝΩΝ οικ. έτους 2017 

76. Διάθεση πίστωσης και έγκρισης δαπάνης έργου  «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ » Ν.Τ. 
ΑΘΗΝΩΝ οικ. έτους 2017 

77. Διάθεση πίστωσης και έγκρισης δαπάνης έργου  « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ 
ΟΔΟΥΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ » Ν.Τ. ΑΘΗΝΩΝ οικ. έτους 2017 

 (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Νότιου Τομέα) 
78. Απόδοση στον Ε.Φ.Κ.Α. του Ασφαλίστρου Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην Ι.Κ.Α.) μηνός Ιανουαρίου 2017 από 

τις εισπράξεις ασφαλιστικών εισφορών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών Αττικής. 
79. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, ποσών 88.621€ για πληρωμή αναλογούντων  ποσών  

στις   Ομοσπονδίες Σωματείων Επαγγελματιών  και Παραγωγών  Πωλητών Λαϊκών Αγορών για 
τους  μήνες  Δεκέμβριο 2016 και Ιανουάριο 2017, και συγκεκριμένα, ποσό  40.870€ στην 
Παναττική Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών για τον Ιανουάριο 2017, ποσό 
46.174€ , στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων 
Πωλητών Λαϊκών Αγορών για τους  μήνες Δεκέμβριο 2016 και Ιανουάριο 2017, και ποσό 1577€ , 
στην Ομοσπονδία Επαγγελματικών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής, στα πλαίσια 
του προγράμματος διάθεσης ειδών Λαϊκών Αγορών σε ευπαθείς ομάδες 

80. Έγκριση του Πρακτικού 13/2017 της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων 
Συνοπτικών Διαγωνισμών για την οριστική κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, 
σχετικά με την αγορά ειδικού χαρτιού Βraille για τις δραστηριότητες που παρέχονται στα τυφλά 
άτομα από το φάρο τυφλών (Ν.Π.Ι.Δ. ειδικώς αναγνωρισμένου) προϋπολογισμού 6.820,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (5.500,00€ πλέον ΦΠΑ). 

81. Λήψη Απόφασης επί του πρακτικού 95/2017 της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης Διαγωνισμών σχετικά με την κατακύρωση του Διεθνή Ηλεκτρονικού ανοικτού 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων για τη 
στοιχειώδη συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. με αυτεπιστασία, 
συνολικού προϋπολογισμού 308.941,56€ συμπ. Φ.Π.Α. 

82. Έγκριση των υπ΄αρ. 91, 92 και 93 Πρακτικών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών αναφορικά με τον  ηλεκτρονικό άνω των ορίων (διεθνή) ανοικτό 
μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού και 
μηχανογραφικού χαρτιού για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής (πλην της 



Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών), συνολικού προϋπολογισμού 335.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ. 

83. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τη 
μεταφορά μαθητών στα κολυμβητήρια για το διδακτικό αντικείμενο της κολύμβησης, για το τρίτο 
(Γ΄) τρίμηνο του τρέχοντος σχολικού έτους. 

84. Ανάκληση μέρους της υπ’ αρ.125/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής -και 
συγκεκριμένα την ανάκληση του ποσού των €127.965,00- με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και 
διατέθηκε η πίστωση, συνολικού προϋπολογισμού €300.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 
για το πρόγραμμα δράσεων προβολής και προώθησης προϊόντων του αγροτοδιατροφικού τομέα 
της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2017. 

85. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 19.700,00€ πλέον ΦΠΑ (24.428 ευρώ συμπ. 
ΦΠΑ) για τη μίσθωση των μηχανημάτων έργου μαζί με τον χειριστή τους για τη διενέργεια 
εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας χειριστή μηχανημάτων έργου, σύμφωνα με το πδ 113/2012,  
για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2017  

86. Έγκριση του πρακτικού 94 της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης των διαγωνισμών και των 
διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας 
Κεντρικού Τομέα και της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής για το αίτημα 
αντικατάστασης εξαρτημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών σχετικά με το Διεθνή Ηλεκτρονικό 
Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια 1.650 ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κάλυψη των 
αναγκών των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής (Διακήρυξη 12/2016) 

87. Έγκριση του πρακτικού 12 της γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων 
πρόχειρων διαγωνισμών σχετικά με τη διενέργεια του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την 
προμήθεια χρώματος διαγράμμισης οδών, υαλοσφαιριδίων και διαλυτικού για τις ανάγκες της 
Διεύθυνσης Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.) της Περιφέρειας Αττικής 

88. Έκδοση απόφασης διαπιστωτικού χαρακτήρα για την αντικατάσταση μελών των α) 
γνωμοδοτικών επιτροπών αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και αξιολόγησης 
ενστάσεων και προσφυγών και β) επιτροπών παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής 
υπηρεσιών, οι οποίες συγκροτήθηκαν κατόπιν δημόσιας κλήρωσης που διενεργήθηκε τη 
Δευτέρα 23-01-2017  

89. Έγκριση των υπ΄ αρ. 02/2017 και 03/2017 Πρακτικών της τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών σχετικά με τον επαναληπτικό συνοπτικό 
διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει της τιμής σε ευρώ, για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων, 
προϋπολογισμού € 17.100 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

90. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού 1.610,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. για την κάλυψη των δαπανών εκτύπωσης καταλόγου για την εκδήλωση Παγκόσμια 
Ημέρα Ολυμπισμού και Προώθησης της Ειρήνης μέσω του Ολυμπισμού στα πλαίσια των 
εκδηλώσεων του «Δρόμου της Εκεχειρίας 

91. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. (4.000€ για υλικά και 6.000€ για υπηρεσίες)  για την ετήσια συντήρηση και επισκευή 
Ανελκυστήρων Υπηρεσιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών. 

92. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού 3.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. για την ετήσια συντήρηση συστημάτων πόσιμου νερού Δ/νσεων Π.Ε. Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών 

93. Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του ν.4412/2016,της ετήσιας  συντήρησης και α  αναγόμωσης του 
πυροσβεστικού εξοπλισμού  των Δ/νσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα, 
συνολικού προϋπολογισμού 3.989,95€ ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).  

94. Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του ν.4412/2016,της προμήθειας σφραγίδων για την κάλυψη 
αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα. 

95. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού 8.870,97€ πλέον Φ.Π.Α. (συνολικά 
€11.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) για την προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού 
(πυροσβεστήρες & αναγόμωση πυροσβεστήρων - τρίγωνα προειδοποίησης - κιβώτιο 
υγειονομικού υλικού πρώτων βοηθειών) των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της 
Περιφερειακής Ενότητας κεντρικού τομέα, Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. 

96. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού 50,00€ πλέον Φ.Π.Α. (συνολικά 
€62,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) για την αντικατάσταση κλειδαριάς πόρτας στο 
Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Αττικής επί της Λ. Συγγρού 15-17 

97. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού  60.000,00 ευρώ πλέον του Φ.Π.Α 24%, για την 
επείγουσα προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, μελανιών κάθε είδους (μελάνια, τόνερ, κλπ) και 
drum καθώς και υλικών καθαριότητας για την άμεση κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων Β/θμιας 



Εκπαίδευσης Ά Αθήνας καθώς και των Δ/νσεων της Π. Ε. του Κεντρικού Τομέα Αθηνών της 
Περιφέρεια Αττικής. 

 (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Κεντρικού Τομέα) 
98. Αντικατάσταση  ενός (1) τακτικού μέλους της Τεχνικής Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής 

των εργασιών καταπολέμησης κουνουπιών για τα έτη 2016-2017, στις περιοχές αρμοδιότητας 
της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 439/2016 Απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής. 

99. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού 
(πυροσβεστήρες, τρίγωνα και φαρμακεία) των έξι (6) υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Δυτικού 
Τομέα Αθηνών, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 200,00 €, συμπ. ΦΠΑ. 

100. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών, 
προκειμένου να αποκατασταθούν οι ελλείψεις και να συνταχθεί ο αντίστοιχος τεχνικός φάκελος 
που απαιτείται, προκειμένου να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Περιοδικού Ελέγχου του ανελκυστήρα 
που βρίσκεται στο κτίριο επί της οδού Θηβών 250, Αιγάλεω, όπου στεγάζεται το Κέντρο 
Διαφ/σης Διάγνωσης & Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) Γ’ Αθήνας, συνολικού προϋπολογισμού 2.200 €, 
συμπ. ΦΠΑ (ανταλλακτικά 1.200 € συμπ. ΦΠΑ, εργασίες-σύνταξη τεχνικού φακέλου 1.000 € 
συμπ. ΦΠΑ) 

101. α) Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την κάλυψη εξόδων ταχυδρομικών τελών της 
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών και β) Έγκριση 
έκδοσης ενός (1) Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), ποσού δύο χιλίαδων  
(2.000,00) Ευρώ, για την ανωτέρω (α) δαπάνη, της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών. 

102. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων της 
Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, συνολικής 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 150,00 €, συμπ. ΦΠΑ. 

103. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας για την ετήσια 
κάλυψη των συσκέψεων του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Π.Ε. 
Δυτικού Τομέα Αθηνών, συνολικού προϋπολογισμού 1.000,00 €, συμπ. ΦΠΑ. 

104. Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση 
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτ/βθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, για την 
κάλυψη των αναγκών της υποχρεωτικής διεξαγωγής του αντικειμένου της κολύμβησης, όπως 
αυτή καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τα οποία προέκυψαν 
μετά την προκήρυξη των σχετικών διαγωνισμών της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών και με διάρκεια 
ισχύος έως 30-06-2017 

105. Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, για την ετήσια κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. 
Δυτικού Τομέα Αθηνών για προμήθεια δάφνινων στεφανιών για τις εορταστικές εκδηλώσεις 
(προγραμματισμένες ή μη), συνολικού προϋπολογισμού 900,00 €, συμπ. ΦΠΑ. 

106. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέρους του ποσού των εγγεγραμμένων πιστώσεων 
στον προϋπολογισμό του έτους 2017 για επιστροφή παραβόλων αχρεωστήτως καταβληθέντων 
συνολικού ποσού 1.484,00 € παρελθόντων ετών της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών και 
της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών. 

107. Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης, Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017, για τα εξής έργα Π. 
Ε. Δυτικού Τομέα Αθήνας: 1) «Μελέτη ολοκλήρωσης των αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή 
Ελαιώνα του Δήμου Αιγάλεω», συνολικού πρ/σμου 75.000,00€, πολυετούς υποχρέωσης, 2) 
«Μελέτη συντήρησης και ανάδειξης κτιρίου «Μπλόκ 15», συνολικού πρ/σμου 248.000,00€, 
πολυετούς υποχρέωσης, 3) «Ερευνητικό έργο: Τράπεζα σπόρων και φυτών της Αττικής στο 
Διομήδειο κήπο», συνολικού πρ/σμου 150.000,00€, 4) Αποκαταστάσεις ζημιών από πλημμύρες 
και αποτρεπτικές επεμβάσεις στο Δήμο Πετρούπολης», συνολικού πρ/σμου 178.461,00€, 
πολυετούς υποχρέωσης, 5) «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης των πρανών κα αποστραγγιστικές 
εργασίες στο χώρο του γηπέδου ριμινίτικα Δήμου Αγ. Βαρβάρας», συνολικού πρ/σμου 
72.999,20€, 6) «Αναβάθμιση Δημοτικού φωτισμού σε λεωφορειόδρομους της Πετρούπολης, 
συνολικού πρ/σμου 880.670,00€, πολυετούς υποχρέωσης, 7) «Επέκταση Ηλεκτρικού δικτύου 
και αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης», 
συνολικού πρ/σμου 700.000,00€, πολυετούς υποχρέωσης. 

 (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Δυτικού Τομέα) 
108. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 26.406,65€  σε εκτέλεση της υπ΄αριθ.2804/2016 

Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 13Ο Τριμελές-Σχηματισμός Ουσίας) που 
εκδόθηκε επί αγωγής της εταιρίας”E.KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-X.ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
Ε.Ε.”κατά της Περιφέρειας Αττικής 



109. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 73.544,00€ για την πληρωμή δικαστικής  
δαπάνης (τόκοι υπερημερίας)  σε εκτέλεση του  υπ΄αριθ.98/2017 Πρακτικού Συνεδρίασης του 
Τριμελούς Συμβουλίου του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών,που εκδόθηκε επί της με αρ.ΜΣ 
467/28-4-2016 αίτησης της Γαριφαλιάς Βλάμη χήρας Γρηγορίου Παπαδόπουλου, υπό την 
ιδιότητά της ως ασκούσας τη γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου της,Γρηγορίου Παπαδόπουλου 
του Γρηγορίου. 

110. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 317.477,70 €  σε εκτέλεση της 
υπ΄αριθ.2900/2016 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 13Ο Τριμελές-
Σχηματισμός Ουσίας) που εκδόθηκε επί αγωγής της εταιρίας”ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.” κατά 
της Περιφέρειας Αττικής. 

111. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 920,00€ για την πληρωμή δικαστικής δαπάνης 
σε εκτέλεση της υπ΄αριθ.2139/2016 Απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήματος E΄) 
που εκδόθηκε επί αίτησης ακύρωσης των Γεωργίου Κατσαρού και Μαρίας συζ. Γεωγίου 
Κατσαρού 

112. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.000,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την 
πληρωμή  των οριζόμενων εκ του νόμου δημοσιεύσεων στον Τύπο, της ΠΕΑΑ για το έτος 2017. 

113. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 576,00€ σε εκτέλεση της υπ΄αρίθ. 600/2016 
Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήματος Ι΄-Ακυρωτικός Σχηματισμός)   

114. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 142.649,86 ευρώ  που θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του προυπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – Π.Ε.Α.Α. οικ. έτος  2017 και (διάκριση ΚΑΕ σε 
01) 

115. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ύψους εξακοσίων ευρώ (600,00€) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για  τη διενέργεια  τριών (3) εφαρμογών απολύμανσης  
(απεντόμωσης-μυοκτονίας): α) στο κτίριο «Λίρα»  που στεγάζονται οι υπηρεσίες  της Π.Ε.Α.Α., 
καθώς και β) στο κτίριο που στεγάζεται η Δ/νση Μεταφορών  και Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α.,για 
το έτος 2017 

116. Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης   ύψους   τριάντα  πέντε  ευρώ    (35,00€) 
συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  για  την  προμήθεια  εκατό (100) μικρών μπουκαλιών  
εμφιαλωμένου  νερού  για  τους  προσκεκλημένους  του    Συντονιστικού  Οργάνου  Πολιτικής  
Προστασίας  (ΣΟΠΠ),  οι οποίοι  θα   παρευρεθούν   σε συνεδρίαση  στις  6-04-2017 στην  
Π.Ε.Α.Α. 

117. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 80.000,00€  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%, 
για την  ανάθεση εργασιών αποψίλωσης ξερής και χλωρής φυτικής βλάστησης για πρόληψη 
πυρκαγιών, καθαρισμού ερεισμάτων, καθώς και φύτευση, συντήρηση πρασίνου σε οδούς  
αρμοδιότητας Π.Ε.Α.Α. για το έτος 2017 [( CPV:77312000-0 (Υπηρεσίες εκκαθάρισης από 
αγριόχορτα), 45233229-0   (Συντήρηση ερεισμάτων) και 77310000-06 (Φύτευση και συντήρηση 
χώρων πρασίνου)]. 

118. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 07 / 2017 πρακτικού της επιτροπής  αξιολόγησης 
των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών & των διαδικασιών διαπραγμάτευσης   της Π.Ε.Α.Α, στο 
πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού  Διαγωνισμού σε ευρώ (Διακ. 
25/2016)  για την προμήθεια υλικών διαγράμμισης για τις οδούς αρμοδιότητας της Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής  Αττικής (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:  30755) 

119. Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016  της προμήθειας οκτώ (8) στεφανιών  για τον 
εορτασμό της Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου 2017.  

120. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ύψους 3.300,00€  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 
24%,για την αποκατάσταση βλαβών και παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στις αίθουσες 
θεωρητικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕΑΑ 
έως 31-01-2018.  

121. Έγκριση τροποποίησης κατανομής πιστώσεων κατά έτος εγκεκριμένων πολυετών 
υποχρεώσεων που αφορούν έργα της Π.Ε.Α.Α που θα βαρύνει τις πιστώσεις προυπολογισμού 
της  Περιφέρειας Αττικής –ΠΕΑΑ οικονομικού έτους 2017 
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Ανατολικής Αττικής) 

122. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την αμοιβή της Δικαστικής Επιμελήτριας Μαρίας 
Δαλιάνη, για επιδόσεις εγγράφων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Βορείου Τομέα, ποσού 1.078,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

123. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή του Δικαστικού Επιμελητή Κουλούρη 
Ζαφειρίου-Εμμανουήλ, για δαπάνη επίδοσης εγγράφων της Διεύθυνσης Μεταφορών & 
Επικοινωνιών της Π.Ε. Βορείου Τομέα, ποσού 1376,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 



124. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή της Δικαστικής Επιμελήτριας Ειρήνης 
Τσιατσούλη, για επιδόσεις εγγράφων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών και της Δ/νσης 
Ανάπτυξης της Π.Ε. Βορείου Τομέα, ποσού 737,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

125. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή του Δικαστικού Επιμελητή Ιωάννη 
Τσίκρου, για δαπάνη επίδοσης εγγράφων της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών και της 
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας &  Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα 
Αθηνών, ποσού 4228,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

126. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 200.000,00 € για έργο της Π.Ε. 
Βορείου Τομέα Αθηνών ενταγμένο στον προϋπολογισμό οικ. Έτους 2017 της Περιφέρειας 
Αττικής   

127. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 24.460,00€ για επιστροφές εσόδων, 
όπως παράβολα αχρεωστήτως καταβληθέντα και επιστροφή προστίμων, που έχουν καταβληθεί 
στις υπηρεσίες της Π.Ε.Βορείου Τομέα Αθηνών 

128. Έγκριση ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικού για την επισκευή της συσκευής 
τηλεομοιοτυπίας (fax) PANASONIC KX-MB771, της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, ποσού ογδόντα τεσσάρων ευρώ 
και τριάντα δύο λεπτών (84,32€) συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 

129. Συγκρότηση  Τεχνικής Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής του έργου «Καταπολέμηση 
Κουνουπιών έτους 2017» της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών. 

130. Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης για την αντικατάσταση  ανταλλακτικού  που απαιτείται 
για τον ανελκυστήρα στο κτίριο επί της Λεωφ. Μεσογείων 448 στην Αγία Παρασκευή, όπου 
στεγάζονται υπηρεσίες της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, ποσού 223,20 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

131. Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης, ποσού ύψους 1.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ, για την προμήθεια 1.000,00 τεμαχίων  απολυμαντικής ουσίας οστών LYSOFORMIN  ή 
ισοδύναμου, σε υγρή μορφή, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου & 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών 

132. Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση πίστωσης για την μεταφορά και αποθήκευση αρχείου 250m3 στις 
αποθήκες του Ασπρόπυργου της Διεύθυνσης  Μεταφορών & Επικοινωνιών και της Δ/νσης 
Ανάπτυξης της Π.Ε.Β.Τ.Α., ποσού  13.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

133. Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης  ποσού 580,00€ για την κάλυψη του κόστους των υλικών 
εκτύπωσης στο Εθνικό Τυπογραφείο 35.000 υποφακέλων για τις  ανάγκες της Δ/νσης 
Ανάπτυξης της ΠΕΒΤΑ και έγκριση έκδοσης ΧΕΠ για τον σκοπό αυτό, στο όνομα της μονίμου 
υπαλλήλου, Μαριάνθης Φουντούλη του Γεωργίου, κατηγορίας ΠΕ Περιβάλλοντος  με απόδοση 
λογαριασμού την 31-12-2017 

134. Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση πίστωσης για την ενοικίαση μικροφωνικής εγκατάστασης στα 
γήπεδα ποδοσφαίρου Arena Soccer Club στο Μαρούσι την 1η Απριλίου 2017, στο πλαίσιο του 
2ου Διαδημοτικού Σχολικού Πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, ποσού 250,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

135. Διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την αποκατάσταση βλάβης σε 
μηχανή προπληρωμής ταχυδρομικών τελών PB 5198 τύπου  Β900 (προμήθεια ανταλλακτικών 
και εργασία) της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕΒΤΑ 

136. Έγκριση ανάθεσης για την προμήθεια   στεφάνων για κατάθεση την 25η Μαρτίου 2017, από 
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, ποσού  
288,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ . 

137. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού χιλίων τετρακοσίων είκοσι έξι ευρώ (1.426,00 €) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την επισκευή ενός μηχανικού σαρώθρου (ανταλλακτικά, 
υδραυλικό λάδι και εργασία), μάρκας UCM, μοντέλου 40.6, με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 131947, 
το οποίο χρησιμοποιείται από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων  της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου 
Τομέα Αθηνών.  

138. Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης ποσού οκτακοσίων ευρώ (800,00 €) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την προμήθεια υλικών, απαραίτητων για τη συντήρηση του 
φυλακίου πυροπροστασίας Αγίου Ιωάννη Κυνηγού στη Αγία Παρασκευή, στα πλαίσια της 
δράσης “Let’s do it” 2017, στην οποία θα συμμετάσχει η Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα 
Αθηνών 

139. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000.000,00 € για την πληρωμή των 
επιδομάτων νεφροπαθών για το Β’ τρίμηνο του 2017 των δικαιούχων της Π.Ε. Βορείου Τομέα 
Αθηνών 

 (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Βόρειου Τομέα) 



140. Έγκριση δαπανών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών και διάθεση πιστώσεων του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2017 της Π.Ε.Δ.Α. 

141. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για 
ετήσια συντήρηση και επισκευή των ανελκυστήρων των κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας 
Δυτικής Αττικής καθώς και της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής 
και του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. 

142. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
για την εκτέλεση εργασιών απολύμανσης, απεντόμωσης και μυοκτονίας των κτιρίων της 
Περιφερειακής Ενότητας  Δυτικής Αττικής. 

143. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 2.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για 
την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας θερινής περιόδου έτους 2017 και χειμερινής 
περιόδου έτους 2017-2018 για χειριστές – οδηγούς της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής 

144. Αποσφράγιση των προσφορών που κατατέθηκαν για την προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων 
(04) μπαταριών και συγκεκριμένα: μίας (1) μπαταρίας στο με αρ. κυκλ. ΚΗO 4810 όχημα της 
Π.Ε.Δ.Α., μίας (1) μπαταρίας στο με αρ. κυκλ. ΚΗΟ 5422 όχημα της Π.Ε.Δ.Α. και δύο (2) 
μπαταριών στο με αριθ. κυκλ. ΚΗΙ 8226 φορτηγό όχημα της Π.Ε.Δ.Α., συνολικού 
προϋπολογισμού 770,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

145. Έγκριση ή μη του υπ. αριθ. 6/2-3-2017 πρακτικού (αξιολόγηση συμπληρωματικών 
δικαιολογητικών κατακύρωσης 2ΟΥ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) της Πενταμελούς Επιτροπής 
Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Ανοικτών/Διεθνών Διαγωνισμών και Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Δ.Α. που αφορούν την υπ’ αριθ. 8/2016 Διακήρυξη για τη διενέργεια  
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, στα πλαίσια της εφαρμογής 
Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 
2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019, προϋπολογισμού 818.805,00€ πλέον ΦΠΑ 

146. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 1.550,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την 
προμήθεια και αντικατάσταση συρόμενου αδιάβροχου καλύμματος/μουσαμά καρότσας, 
προμήθεια και αντικατάσταση ράουλων συρόμενου αδιάβροχου καλύμματος/μουσαμά και 
επισκευή πλαϊνών μεντεσέδων οπίσθιας πόρτας κιβωτάμαξας/καρότσας στο φορτηγό όχημα ΚΗΙ 
8226 της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής 

147. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων ύψους 141.616,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, προκειμένου να προστατευτούν οι ελαιοπαραγωγικές 
εκτάσεις της Π.Ε. Δυτ. Αττικής, για το έτος 2017 

148. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την 
προμήθεια και αντικατάσταση στεγανών δύο (2) μπουκάλων υδραυλικού συστήματος μαχαιριού 
και δύο (2) μπουκάλων υδραυλικού συστήματος ρίπερ για το μηχάνημα έργου-προωθητή γαιών 
της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής μάρκας KOMATSU-HANOMAG D670E με αριθ. 
κυκλ. ΚΥ 210 

149. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 300,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την 
ανανέωση πιστοποιητικών ταχογράφων για 3 οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής 
Αττικής, και συγκεκριμένα ενός ψηφιακού ταχογράφου για το με αριθ. κυκλ. ΚΗΗ 3279, ενός 
αναλογικού ταχογράφου για το με αριθ. κυκλ. ΚΗΟ 4644 και ενός αναλογικού ταχογράφου για το 
με αριθ. κυκλ. ΚΗΟ 5476 

150. ’Εγκριση ή μη του υπ. 7/6-3-2017 Πρακτικού (δικαιολογητικά κατακύρωσης κατόπν κήρυξης 
έκπτωτου αναδόχου) του 1ου  ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, στα 
πλαίσια της εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση υπηρεσιών 
μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, 
για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019, προϋπολογισμού 6.254.325,00€ πλέον 
ΦΠΑ 

151. Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση 
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης της Π.Ε. Δυτικής  Αττικής της 
Περιφέρειας Αττικής, για αδιάθετα δρομολόγια επιμέρους διαγωνισμών στα πλαίσια του ΔΣΑ 

152. Την ανάθεση κατά το αρ. 118 του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια δέκα (10) στεφανιών ενόψει 
των εορτασμών των εθνικών επετείων της 25ης Μαρτίου 2017 και της 28ης Οκτωβρίου 2017 για 
τους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής 

153. Την έγκριση και  διάθεση πίστωσης δαπάνης εγκεκριμένου προϋπολογισμού της  Περιφερειακής 
Ενότητας Δυτικής Αττικής για το έτος 2017 (ακυρωμένο Χρηματικό Ένταλμα οικ. έτους 2016) 

154. Έγκριση διάθεσης και   ανακατανομής πίστωσης  καθώς και έγκριση δαπάνης των  έργων « 
Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο Δήμο Φυλής» και  « Συντήρηση οδών Δήμου Φυλής»  
της  Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής για το οικονομικό έτος 2017 



155. Έγκριση  δαπάνης  και διάθεση πίστωσης  για πληρωμή  δικαστικών εξόδων με βάση την 
236/2016 & 237/2016  αποφάσεις  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ποσού  #800,00# 
ευρώ  της  Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής για το οικονομικό έτος 2017 

156. Έγκριση  δαπάνης  και διάθεση πίστωσης  για πληρωμή  αποζημίωσης ιδιοκτητών ακινήτων  με 
βάση την 85/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών  ποσού #960,00# ευρώ, της  
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής για το οικονομικό έτος 2017 

 (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Δυτικής Αττικής) 
157. Εισήγηση σχετικά με την άσκηση ή μη αιτήσεως για την αναίρεση της υπ’ αρ. 12652/2016  

απόφασης του 29ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 
158. Διαβίβαση της υπ’ αρ. 2801/2016 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (15ου  Τριμελούς 

Τμήματος), που εκδόθηκε επί της με ΑΚ: ΑΓ 1453/2015 αγωγής του Γεωργίου Πλαγέρα κατά της 
Περιφέρειας Αττικής για την άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, ενόψει των προηγηθεισών υπ’ αρ. 3186/2016, 108/2017, 109/2017, 110/2017, 
111/2017, 112/2017, 113/2017, 255/2017, 256/2017, 257/2017, 258/2017 και 259/2017  
αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 

  (Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η κα Σκουλά) 
159. Αποδοχή της υπ. αριθ. 3364/2016 απόφασης  επί της αγωγής “Φ.Θ. ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ – Ε. 

ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ Ο.Ε.” και διακριτικό τίτλο “STRATEGO” κατά της Περιφέρειας Αττικής. 
 (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο κ. Κατσέλης) 

160. Λήψη απόφασης για παράσταση πολιτικής αγωγής της Περιφέρειας Αττικής σε ποινική υπόθεση 
των υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής Παναγιώτη Μυκονιάτη και Χριστόφορου – Θωμά Τάτση  
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο κ. Λυκοτραφίτης) 

161. Άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ. αριθμ. Α6772/2016 Απόφασης του 29ου Τριμελούς Διοικ. 
Πρωτ. Αθηνών. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο κ. Πάσχος) 

162. Εισήγηση για την άσκηση αίτησης Λύσης σωματείου «ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
ΕΨΙΛΟΝ» με βάση το άρθρο 105 του Αστικού Κώδικα. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η κα Γιαννοπούλου) 

163. Παραχώρηση χρήσης Πεδίου του Άρεως (8 Απριλίου 2017 μέχρι και τις 16 Ιουλίου 2017) 
164. Παραχώρηση χρήσης Πεδίου του Άρεως (1 Απριλίου 2017 μέχρι και τις 17 Απριλίου 2017) 

 (Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα) 
165. Εισήγηση για την έγκριση απολογιστικής δαπάνης για την προμήθεια καύσιμης ύλης και φαγητού 

για το προσωπικό της Περιφέρειας Αττικής που απασχολήθηκε στην αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών στο οδικό δίκτυο λόγω χιονοπτώσεων και παγετού από 25-01-2017 

166. Εισήγηση για την έγκριση απολογιστικής δαπάνης για την προμήθεια καύσιμης ύλης και φαγητού 
για το προσωπικό της Περιφέρειας Αττικής που απασχολήθηκε στην αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών στο οδικό δίκτυο λόγω χιονοπτώσεων και παγετού από 10-02-2017 

 (Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας) 
167. Διενέργεια διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών 

μεταφοράς μαθητών Πρωτ/θμιας & Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, για 
την κάλυψη των αναγκών των νέων δρομολόγιων μεταφοράς μαθητών της, που προέκυψαν μετά 
την προκήρυξη των σχετικών διαγωνισμών της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, και με διάρκεια 
ισχύος έως 30-06-2017. 

 (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Δυτικού Τομέα) 
168. Διενέργεια διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών 

μεταφοράς μαθητών Δημοτικών  Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας  Ανατολικής Αττικής  
έως  την 30η-06-2017, για την κάλυψη των αναγκών της υποχρεωτικής διεξαγωγής του 
αντικειμένου της κολύμβησης, όπως αυτή καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων 
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Ανατολικής Αττικής) 

169. Παροχή συμβολαιογραφικών πληρεξουσίων στις δικηγόρους με έμμισθη εντολή  της Περιφέρειας 
Αττικής (Π.Ε Πειραιώς και Νήσων), α) Φρατζέσκου Αργυρώ του Μηνά  (ΑΜ/ ΔΣΠ 1551) και β) 
Σαββίδου ‘Ολγας του (Α.Μ ΔΣΠ 2721)  για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Αττικής ενώπιον 
του Συμβουλίου της Επικρατείας (τμ. Δ΄) αριθμ. καταχ. 3939/2016  αίτησης  . 

170. Παροχή συμβολαιογραφικών πληρεξουσίων στις δικηγόρους με έμμισθη εντολή  της Περιφέρειας 
Αττικής (Π.Ε Πειραιώς και Νήσων), α) Φρατζέσκου Αργυρώ του Μηνά  (ΑΜ/ ΔΣΠ 1551) και β) 
Σαββίδου ‘Ολγας  του     (Α.Μ ΔΣΠ 2721)  για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Αττικής 
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας   τμ. Δ. αριθμ. καταχ. 3620/2016   

 
 



171. Παροχή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου στη δικηγόρο με έμμισθη εντολή  της Περιφέρειας 
Αττικής (Π.Ε Πειραιώς και Νήσων),  Φρατζέσκου Αργυρώ του Μηνά  (ΑΜ/ ΔΣΠ 1551)  για την 
εκπροσώπηση της Περιφέρειας Αττικής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (αρ.καταχ. 
3196/2013) 

172. Παροχή συμβολαιογραφικών πληρεξουσίων στις δικηγόρους με έμμισθη εντολή  της Περιφέρειας 
Αττικής (Π.Ε Πειραιώς και Νήσων), α) Φρατζέσκου Αργυρώ του Μηνά  (ΑΜ/ ΔΣΠ 1551) και β) 
Σαββίδου ‘Ολγας  του     (Α.Μ ΔΣΠ 2721)  για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Αττικής 
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας   τμ. Δ (αριθμ. καταθ. 24/2016)  

173. Παροχή συμβολαιογραφικών πληρεξουσίων στις δικηγόρους με έμμισθη εντολή  της Περιφέρειας 
Αττικής (Π.Ε Πειραιώς και Νήσων), α) Φρατζέσκου Αργυρώ του Μηνά  (ΑΜ/ ΔΣΠ 1551) και β) 
Σαββίδου ‘Ολγας  του     (Α.Μ ΔΣΠ 2721)  για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Αττικής 
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας   τμ. Δ΄ (αρ.καταχ. 2078/2016) 

174. Παροχή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου στη δικηγόρο κα Σκουλά για παράσταση ενώπιον 
του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

175. Ανάκληση μέρους (107.012,00€) της δαπάνης που εγκρίθηκε και της πίστωσης που διατέθηκε 
ύψους €202.799,52 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% για την παροχή υλικοτεχνικής 
υποστήριξης (ηχητική , φωτιστική κάλυψη, εξέδρες) για τη διοργάνωση Πολιτιστικών 
Εκδηλώσεων του Κεντρικού Τομέα Αθηνών 2016. (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Κεντρικού Τομέα) 

 
 
  Παρακαλείσθε, σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε τη Γραμματεία της Οικονομικής 

Επιτροπής κα. Ντόβα Μαρία (τηλ. 213 2063776) ή κα Κονταρά Γεωργία (τηλ. 2132063538). 
  Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής αναρτώνται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο site 

της Περιφέρειας. 
 
 

Ο Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής 

 
 
 

Χρήστος Καραμάνος 


