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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αθήνα, 06/12/2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 58ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής στην τακτική συνεδρίασή της, στις 03/12/2019
ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Περιφερειακών
Επιτροπών (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος), συζήτησε τα παρακάτω θέματα, που έλαβαν αριθμό
απόφασης από 2965 έως 3026 έτους 2019:
A/A
1 ΕΗΔ

2 ΕΗΔ

3 ΕΗΔ

4 ΕΗΔ

5 ΕΗΔ

6 ΕΗΔ

ΘΕΜΑΤΑ
ΑΡ. ΑΠΟΦ.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διεξαγωγή πολιτιστικών
εκδηλώσεων, οι οποίες θα διεξαχθούν από 23/12/2019 έως 07/01/2020,
στο Δήμο Αιγάλεω με τίτλο «Συναπάντημα Διαδημοτικών Εθνικοτοπικών
2965
και Πολιτιστικών Συλλόγων», συνολικού προϋπολογισμού 24.552,00€
συμπ. ΦΠΑ.
α) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, μέρους των εγγεγραμμένων
πιστώσεων στον Προϋπολογισμό οικ. Έτους 2019, για την κάλυψη εξόδων
για συμμετοχή υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, στο 3Ο Συνέδριο
Γεωγραφικών Πληροφορικών Συστημάτων & Χωρικής Ανάλυσης στη
2966
Γεωργία και την Κτηνοτροφία που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 11, 12, και
13 Δεκεμβρίου 2019 β) Έγκριση έκδοσης ενός (1) Χρηματικού Εντάλματος
Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), ποσού τριακοσίων τριάντα Ευρώ (330,00€), για
την ανωτέρω (α) δαπάνη, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών.
Εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή για την άσκηση ή μη ενδίκου κατά
της υπ’ αριθ. 11715/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου
2967
Αθηνών (Τμήμα 24ο Μονομελές)
Τροποποίηση της υπ. αρ. 2859/2019 (ΑΔΑ:ΩΗ5Ι7Λ7-ΑΛΔ) περί έγκρισης
των όρων της υπ’ αρ. 5/2019 Πρόσκλησης για την υποβολή οικονομικών
προσφορών στα πλαίσια του ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ για
την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων της
2968
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 20192020 (β΄ και γ΄ τριμήνου),προϋπολογισμού 571.800,00 πλέον ΦΠΑ
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού
6.200,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για την εκδήλωση της
2969
«Βράβευσης των καλύτερων αθλητών –αθλητριών και ομάδων» που
διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ).
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού
7.440,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, για την συνδιοργάνωση
εκδήλωσης με την ένωση των Θεσσαλικών σωματείων Αττικής συν
2970
372,00€ για τη πληρωμή τυχών πνευματικών δικαιωμάτων στην Ειδική
Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων (Ε.Υ.Ε.Δ.).
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Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού €1.600,00 πλέον Φ.Π.Α.
για την εκτύπωση συμπληρωματικών εντύπων για την προβολή του
αγροδιατροφικού τομέα της Αττικής.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #65.000,00€#
για την πληρωμή δαπάνης σε συμμόρφωση προσωρινών διαταγών,
ωφελουμένων που απασχολήθηκαν στην Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο
της Δημόσιας Πρόκλησης Νο 8/2018.
Αίτηση ανάκλησης της με αρ. 1767/2019 Απόφασης του VI Τμήματος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου στη Μείζονα σύνθεση του Ε.Σ. για το έργο
"Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της Νήσου Αίγινας με την
ΕΥΔΑΠ"
Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για την κατεπείγουσα προμήθεια σάκων
άμμου ως μέτρο πρόσθετης ετοιμότητας ενόψει των επικίνδυνων καιρικών
φαινομένων που αναμένονται να πλήξουν την περιοχή της Αττικής από τις
24-11-2019.
Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για την διάθεση μηχανημάτων-οχημάτων
με το απαραίτητο προσωπικό τους ως μέτρο πρόσθετης ετοιμότητας
ενόψει των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται να
πλήξουν την περιοχή της Αττικής από τις 24-11-2019.
Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη διάθεση μηχανημάτων-οχημάτων
με το απαραίτητο προσωπικό τους για την αντιμετώπιση των συνεπειών
από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 25-11-2019
πλήττοντας περιοχές της Αττικής.
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 20.000,00€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την προμήθεια επίπλων για τον
εξοπλισμό του προς δημιουργία χώρου υποδοχής πολιτών, επισκεπτών,
κοινού στο κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Συγγρού 15-17,
Αθήνα)
Λήψη απόφασης αναφορικά με την Τροποποίηση των αρ. 193, 194,
195/2018 Συμβάσεων της αρ. 9/2018 Διακήρυξης του ανοικτού, άνω των
ορίων διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Υλικοτεχνικής Υποστήριξης
για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Κ.Τ. Αθηνών
(Δεκέμβριος 2018- Δεκέμβριος 2019).
Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. ποσού
1.000,00€ για αγορά εθιμοτυπικών δώρων για το γραφείο του
Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών.
Έγκριση
δαπάνης
και
διάθεση
πίστωσης
€253.369,2
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τη διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων
εκδηλώσεων της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίο του Άρεως για το χρονικό
διάστημα από 13-12-2019 έως 06-01-2020.
Αποδοχή παραχώρησης χρήσης χώρου, άνευ ανταλλάγματος, από τον
Ε.Δ.Σ.Ν.Α. για τη στέγαση της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας
και του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας και
Περιβάλλοντος.
Παράταση χρόνου απόδοσης Χ.Ε.Π. για τις εντός και εκτός έδρας
μετακινήσεις υπαλλήλων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιά και Νήσων.
Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη έγκρισης του με αρ. 8/2019
Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής αναφορικά με την τροποποίηση
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των με αρ. 1/21-6-2019 (ΑΔΑΜ:
19PROC005148829) και 2/30-8-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005501504)
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.
735570/15-11-2019 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας.
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Έγκριση δαπάνης 1.274,00 € (χιλίων διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων
ευρώ) για την επιστροφή ποσών αχρεωστήτως εισπραχθέντων από
παράβολα και τέλη αδείας για μεταβίβαση οχημάτων της Δ/νσης
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 3.000,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την προμήθεια ειδών πρώτης
ανάγκης (λευκά είδη), προκειμένου να προσφερθούν ως Χριστουγεννιάτικα
δώρα σε άτομα που φιλοξενούνται σε τέσσερα (4) Ιδρύματα της Π.Ε.Α.Α.
[CPV: 18222000-1 (Συλλογικός Ρουχισμός)].
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.500,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την προμήθεια κουρτινών για το
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής, για τη Δ/νση Οικονομικών
Π.Ε.Α.Α. και για το Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων Ανατολικής Αττικής.
[CPV: 39515000-5 (Κουρτίνες, διακοσμητικά υφάσματα, γύροι κρεβατιών
και σκίαστρα από ύφασμα)]
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 180,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την προμήθεια τεσσάρων (4)
κλειδιών και τριών (3) ηλεκτρονικών χειριστηρίων για τις μπάρες της
εισόδου του κτιρίου της Π.Ε.Α.Α. για τις ανάγκες του Γραφείου του
Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής και μιάς (1) κλειδαριάς και ενός (1)
πόμολου για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Α.Α.
Λήψη απόφασης περί έγκρισης των υπʼ αρ. 14/2019 και 15/2019
Πρακτικών της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών, σχετικά με την ηλεκτρονική αποσφράγιση
και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν στο
πλαίσιο της υπʼ αρ. 4/2019 Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών
Προσφορών της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, στα πλαίσια του Δυναμικού
Συστήματος Αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών
Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής, για τα Σχολικά έτη 20192020, 2020-2021, 2021-2022 και την κάλυψη των αναγκών του
αντικειμένου της κολύμβησης για το Σχολικό έτος 2019-2020.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια
αντιδραστηρίων μέτρησης PH και CL κατά τη διενέργεια ελέγχων και
δειγματοληψιών υδάτων (πόσιμων και κολυμβητικών δεξαμενών) για την
κάλυψη των αναγκών της Δνσης Υγειονομικού Ελέγχου και
Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, προϋπολογισμού
250,00€ συμπ. ΦΠΑ.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επισκευή του υπ’ αρ.
κυκλοφορίας ΚΗΥ-8369 υπηρεσιακού οχήματος της Δ/νσης Υγειονομικού
& Περιβαλλοντικού Ελέγχου ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, συνολικού
προϋπολογισμού 200,00€ συμπ. ΦΠΑ (ανταλλακτικά 80,00€, εργασία
120,00€).
Κατάργηση του με α/α 30 δρομολογίου μεταφοράς μαθητών της υπ’ αρ.
2/2019 Πρόσκλησης της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών σύμφωνα με το υπ’
αρ. πρωτ. 771361/27-11-2019 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας.
Αποσφράγιση και αξιολόγηση των ελλειπόντων δικαιολογητικών
κατακύρωσης, των προσωρινών μειοδοτών, της 2/2019 Πρόσκλησης (α/α
στο ΕΣΗΔΗΣ 75866), στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για
την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων της
Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής,
για τα σχολικά έτη 2019-2020,2020-2021 και 2021-2022.
Αποσφράγιση και αξιολόγηση των ελλειπόντων δικαιολογητικών
κατακύρωσης, των προσωρινών μειοδοτών, της 3/2019 Πρόσκλησης (α/α
στο ΕΣΗΔΗΣ 78924), στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για
την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων της
Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής,
για τα σχολικά έτη 2019-2020,2020-2021 και 2021-2022.
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Έγκριση
δαπάνης
για
επιστροφή
παραβόλων
αχρεωστήτως
καταβληθέντων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Βορείου
Τομέα Αθηνών.
Επιστροφή καταβληθέντων τελών μεταβίβασης στους δικαιούχους της
συνημμένης κατάστασης, συνολικού ποσού
387,00€, λόγω μη
πραγματοποιήσεως της μεταβίβασης των οχημάτων τους.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.094,92€ για
την πληρωμή δικαστικών επιμελητών σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.
Έγκριση του Πρακτικού 93/2019 της Γνωμοδοτικής Επιτροπής
Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών αναφορικά με την ηλεκτρονική
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν στο
πλαίσιο της υπ’ αρ. 16/2019 Πρόσκλησης της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα
Αθηνών με συστημικό αριθμό διαγωνισμού 81218 και ανάδειξη μειοδοτών
για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων της
Περιφέρειας Αττικής Π.Ε. Κ.Τ για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 και
2021-2022.
Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 94/2019 Πρακτικού της Γνωμοδοτικής
Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών αναφορικά με τον
έλεγχο των ελλειπόντων δικαιολογητικών κατακύρωσης πέντε εκ των
μειοδοτών, στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 10/2019 Πρόσκλησης της Π.Ε.
Κεντρικού Τομέα Αθηνών και κατακύρωση του αποτελέσματος του
διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων
Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2019-2020, 20202021 και 2021-2022.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 141.182,36 €
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για την πληρωμή της ΕΔΑ Α.Ε. ,για
μετατόπιση δικτύων φυσικού αερίου στα πλαίσια της κατασκευής του
έργου: «Βελτίωση χάραξης και διαπλάτυνση της Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θηβών
στο τμήμα Μάνδρα-Οινόη (από την χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 5+085,61) και
αποκατάσταση των φθορών της υφιστάμενης Π.ΕΟ. στο τμήμα από Νέα
Ζωή Μάνδρας έως Αγία Σωτήρα (από χ.θ. 5+500 έως χ.θ. 9+000).
«Μετατόπιση υπέργειου σταθμού MR DR 94-02 εντός του χώρου του
Λάσκαρη», ΚΑΕ 97790119501, του Φορέα 01.072.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00 € για την
καταβολή του μπαγκείου οικονομικού βοηθήματος έτους 2019, σε ευπαθείς
ομάδες Βορειοηπειρωτών, από αδιάθετο υπόλοιπο σχετικής δωρεάς
προηγουμένου έτους.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης (3
οικονομικά έτη) προϋπολογισμού 12.400,00€συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,
ήτοι: για το έτος 2019:1€ για το έτος 2020: 6.200,00 € και για το έτος
2021: 6.199,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε όλα τα ανωτέρω ποσά,
για την συντήρηση του Μηχανογραφικού Συστήματος Ιατρικών
Ειδικοτήτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας ΠΕΚΤΑ για το
χρονικό διάστημα τριών (3)ετών.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης €20.000 πλέον Φ.Π.Α. για την
προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδων ασφαλείας για τη μεγάλη παιδική
χαρά του Πεδίου του Άρεως.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης €7.000 πλέον Φ.Π.Α. για την
προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για την Αυτοτελή Δ/νση
Διαδικτυακής Ενημέρωσης & Ψηφιακής Εξυπηρέτησης.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης €20.000 συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. για την παροχή υπηρεσιών για χημικές τουαλέτες, επιπλέον
καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων υγιεινής και των χώρων των
εκδηλώσεων σε απογευματινό και βραδινό ωράριο (7 ημέρες/εβδομάδα)
για τη χρονική περίοδο των Χριστουγεννιάτικων εορταστικών εκδηλώσεων
στο Πεδίο του Άρεως.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης €20.000 πλέον Φ.Π.Α. για την

2994
2995
2996

2997

2998

2999

3000

3001

3002
3003

3004
3005

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

25

26

27

28
29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ηχητική και φωτιστική κάλυψη των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο
Πεδίο του Άρεως.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης €260 πλέον Φ.Π.Α. για την
προμήθεια επαγγελματικών καρτών 4 νέων Αντιπεριφερειαρχών.
Έγκριση των Πρακτικών 95/2019 και 96/2019 της πενταμελούς
γνωμοδοτικής επιτροπής 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
€440.665,00
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης €20.000 πλέον Φ.Π.Α. για την
παροχή υπηρεσιών για την κατάρτιση προγράμματος πολιτιστικών και
αθλητικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, ημερίδων και λοιπών δράσεων για το
έτος 2020.
Έγκριση προγραμματισμένης μετακίνησης εντός έδρας (3/12/2019 Αίγινα).
Έγκριση προγραμματισμένης μετακίνησης εντός έδρας (05-06/12/2019 –
Τροιζήνα, Μέθανα Γαλατά).
Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. και της 1ης ΣΣΕ του έργου: «ΣΟ-04/14:
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΚΕΣΟ», προϋπολογισμού: 3.500.000,00€, αναδόχου ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ
Α.Τ.Ε.
Εξουσιοδότηση υπαλλήλου της Περιφέρειας Αττικής / ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ. για
κατάθεση αιτήσεων στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ή σε αντίστοιχες υπηρεσίες
ύδρευσης ΟΤΑ Α΄ βαθμού.
A) Ενημέρωση για την πορεία του διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών:
«Καθαρισμός και ανακαίνιση βαφής ιστών Η-Φ εντός των διοικητικών
ορίων της Περιφέρειας Αττικής για τα έτη 2019-2020» προϋπολογισμού
2.500.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και Β) Διαβίβαση του 1ου &
2ου Πρακτικών της Ε.Α.Π. για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής των υπηρεσιών «Εκτέλεση
εργασιών αποχιονισμού περιόδου 2019-2021, σε τμήματα του δικτύου της
Περιφέρειας Αττικής», προϋπολογισμού 1.199.999,65€.
Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ης Σ.Σ. του έργου " Άρση
επικινδυνότητας και αντιμετώπιση αστοχιών στο οδόστρωμα οδών
αρμοδιότητας ΔΙΔΙΜΥ", αναδόχου ΟΔΟΣ ΑΤΕ.
Λήψη απόφασης στο αίτημα παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών
του έργου "Συντήρηση και αντικατάσταση παλαιών γεφυρών και λοιπών
εγκαταστάσεων σήμανσης, στο οδικό δίκτυο Περιφέρειας Αττικής",
αναδόχου ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ.
Α) Ενημέρωση για την πορεία του συνοπτικού διαγωνισμού: «Δημιουργία,
λειτουργία και φύλαξη χριστουγεννιάτικου χωριού στο Πεδίον του Άρεως»,
προϋπολογισμού 74.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). και Β)
Διαβίβαση του 2ου Πρακτικού της Ε.Α.Π. για την κατακύρωση προσωρινού
μειοδότη.
Α) Έγκριση του από 19-11-2019 πρακτικού της ανοικτής διαδικασίας μέσω
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΥΚΑΚΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» προϋπολογισμού: 2.016.129,03€ (πλέον Φ.Π.Α.) και Β)
Εξουσιοδότηση Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας της
Περιφέρειας Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού.
Διαβίβαση, προς εισαγωγή στην Ο.Ε., Τεχνικής Έκθεσης Αξιολόγησης
Ασυνήθιστα Χαμηλών Προσφορών του Έργου: «Αστική Ανάπλαση
Περιοχής Αγ. Διονυσίου Δήμου Πειραιά».
Ανάκληση των υπ΄αριθμ.854/2019, 1621/2019 και 2223/2019 αποφάσεων
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και την ακύρωση του
διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας: «Εργασίες συντήρησης και
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βελτίωσης των εγκαταστάσεων στο δίκτυο ύδρευσης Σατερλί - Κανάκια του
Δήμου Σαλαμίνας», με Κ.Α.Ε. 9773.08.013 και προϋπολογισμού 29.923,44
€. (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ Ν. ΥΔΡΑΣ»,
προϋπολογισμού μελέτης 287.500,00 € αναδόχου ΑΡΧΙΤΡΟΝ Α.Τ.Ε.
Εξέταση της από 07.11.2019 (08.11.2019 ημερομηνία επίδοσης)
προσφυγής νομιμότητας - ένστασης της εταιρείας με την επωνυμία
«ΦΡΑΤΕΚ Α.Ε.», παρόχου της παροχής υπηρεσίας «Καθαρισμός ρεμάτων
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής ΑΝΤ15.
Έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διαγωνισμού για
την οριστική κατακύρωση και ανάθεση της σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών
«Καθαρισμός ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής
ΥΔΡ20», προϋπολογισμού 2.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.). (Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 79479).
Διενέργεια διαπραγμάτευσης για το ύψος του μηνιαίου μισθώματος με την
Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. στην οποία κατακυρώθηκε μετά από
πλειστηριασμό, μέρος του ακινήτου επί της Λ. Λαυρίου και Ανδρίκου 4 στα
Γλυκά Νερά, όπου στεγάζεται η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ανατολικής Αττικής
Διενέργεια διαπραγμάτευσης για το ύψος του μηνιαίου μισθώματος με την
ιδιοκτήτρια του ακινήτου επί της Λ. Συγγρού 15-17 στην Αθήνα.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη μίσθωση ενός ακινήτου που θα
στεγάζει την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας
Αττικής και το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας και
Περιβάλλοντος.
Τροποποίηση της υπ΄αρ. 2469/2019 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.

O Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Πέππας

