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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 58ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής στην τακτική συνεδρίασή της, στις 16/11/2021 
ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., που πραγματοποιήθηκε με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, 
σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), συζήτησε τα παρακάτω θέματα, 
που έλαβαν αριθμό αποφάσεων  από  2545 έως  2601   έτους 2021: 
 

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΟΣ 

1 ΕΗΔ 

Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του από 5-11-2021 Πρακτικού της 

Επιτροπής Καταλληλότητας – Παραλαβής – Παράδοσης Μισθωμένων 

Κτιρίων – Αγοράς Ακινήτων αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής (του 

άρθρου 13 του Π.Δ. 242/1996) για την κάλυψη αναγκών επέκτασης της 

Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Βόρειου Τομέα Αθηνών. 2545 

2 ΕΗΔ 

Εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή  για την άσκηση  ή μη ενδίκου μέσου 

κατά της υπ’αριθ.3035/2021 απόφασης  του Εφετείου Αθηνών   (Τμήμα 

14ο). 2546 

3 ΕΗΔ 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 150,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την προμήθεια σημειωματάριων για την 

κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών Π.Α.  2547 

4 ΕΗΔ 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 25.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τη αποψίλωση, καθαρισμό και 

αποκλεισμό πρόσβασης σε χώρους του ακινήτου της Π.Α. επί της Ιεράς 

Οδού αρ. 84, στην Αθήνα.  2548 

5 ΕΗΔ 

Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης κατά το άρθρο 32 του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη διεξαγωγή τριήμερου 

(2, 3, & 4/12/2021) εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Η 

Συνεκπαίδευση στην Τέχνη», με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ατόμων με 

αναπηρία.  2549 

6 ΕΗΔ Έγκριση μετακίνησης  εκτός έδρας της Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Νήσων.  2550 

1 

Εισήγηση για την άσκηση ή μη αιτήσεως για την αναίρεση της υπ αρ. 
2293/2021 απόφασης του 8ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου  
Αθηνών.  2551 

2 

Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για εκδήλωση Εθελοντών Πολιτικής  
Προστασίας Αττικής σε συνδιοργάνωση με το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας 
την 28-11- 2021. 2552 

3 

Εισήγηση για την έγκριση Σκοπιμότητας συμμετοχής της Περιφέρειας 
Αττικής σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, HORIZON EUROPE με 
προτεινόμενο τίτλο: «BRAVE». 2553 

4 

Έγκριση δαπάνης ποσού: 2.682,00 ευρώ για την επιστροφή ποσών 
αχρεωστήτως εισπραχθέντων από παράβολα και τέλη αδείας για 
μεταβίβαση οχημάτων της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της 2554 
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Π.Ε.Α.Α. 

5 

Έγκριση δαπάνης ποσού: 100,00€  για την επιστροφή,  ως αχρεωστήτως 
εισπραχθέντος, παραβόλου του Ν. 3982/2011, της Δ/νσης  Ανάπτυξης της 
ΠΕΑΑ, στoν κ. Διονύσιο Γιακουμέλο Σαχτούρη του Ιωάννη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου  11  του Ν. 3982/2011. 2555 

6 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 86,80€ 
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. για  την προμήθεια ενός (1) μπουτόν, για 
το αναβατόριο ΑΜΕΑ που βρίσκεται στο κτίριο Λίρα, όπου στεγάζονται οι 
υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. 2556 

7 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού χιλίων 
οκτακοσίων εξήντα ευρώ (1.860,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η 
οποία επιμερίζεται σε χίλια διακόσια σαράντα ευρώ (1.240,00€) για την 
προμήθεια αναλωσίμων συντήρησης και εξακόσια είκοσι ευρώ (620,00€) 
για τις εργασίες τοποθέτησης των αναλωσίμων για την λειτουργία της 
εφεδρικής γεννήτριας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στο κτίριο που 
στεγάζεται η ΠΕ Ανατολικής Αττικής (κτίριο Λίρα). 2557 

8 

Λήψη απόφασης περί κατακύρωσης δρομολογίων στους προσωρινούς 
μειοδότες στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την 
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. 
Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2021-
2022 (υπ΄ αριθ. 3 / 2021 Πρόσκλησης, ΕΣΗΔΗΣ:135331). 2558 

9 

Λήψη απόφασης, περί: α) έγκρισης του από 8-11-2021 Πρακτικού 
προσωρινής παραλαβής της Ειδικής Επιτροπής Παρακολούθησης-
Παραλαβής των εργασιών καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στην 
Π.Ε.Α.Α και β) σύνταξης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από την 
Ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής των εν λόγω εργασιών, 
στο πλαίσιο της υπ΄αριθμ.  84/2021 σύμβασης για την ανάθεση εργασιών 
καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, προκειμένου να προστατευτούν οι 
ελαιοκομικοί τομείς της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής 
(Π.Ε.Α.Α.) για το έτος 2021. 2559 

10 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 68,20€, για την αμοιβή 
του Δικαστικού Επιμελητή Τσίκρου Ιωάννη για επίδοση εγγράφου της 
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Βορείου 
Τομέα Αθηνών. 2560 

11 
Εισήγηση περί τροποποίησης του υπ. αρ. 21 δρομολογίου  μεταφοράς 
μαθητών  της Π.Ε.Δυτ.Αττικής. 2561 

12 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για α) προμήθεια 
μηχανογραφικού εξοπλισμού, β) προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών και γ) 
προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού συνολικού προϋπολογισμού 1.100,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 2562 

13 

Συγκρότηση Τριμελούς Ειδικής Επιτροπής παραλαβής των ειδών για το 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την παρακολούθηση της 
θνησιμότητας των προνυμφών και των τελείων ατόμων του δάκου στο 
πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος Συγκριτικών πειραματικών 
Εργασιών Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2021 και 
συγκεκριμένα της Δράσης 7 (Υποδράση 7α). 2563 

14 

Α) Έγκριση πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Διενέργειας / Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών 
και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, Β) Ανάκληση 
της υπ’ αριθμ. 1673/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και Γ) 
ανάκληση της υπ΄αριθ. 1780/04-01-2021 Απόφασης Ανάληψης 
Υποχρέωσης. 2564 

15 

Έγκριση καταβολής ποσού ύψους τριακοσίων εξήντα πέντε ευρώ 
(365,00€) σε δικαιούχους, για την επιστροφή ποσών αχρεωστήτως 
καταβληθέντων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών και της Δ/νσης 
Ανάπτυξης της Π.Ε. Δυτικής Αττικής. 2565 
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16 

Έγκριση του υπ’ αρ. 21/2021 Πρακτικού της αρμόδιας Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση των με α/α 112 και 155 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των υπ’ αρ. 2/2020 και 4/2020 
Προσκλήσεων Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της ΠΕ Δυτικού Τομέα 
Αθηνών, αντίστοιχα. 2566 

17 

Έγκριση καταβολής μέρους του ποσού των εγγεγραμμένων πιστώσεων 
στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2021, για επιστροφή παραβόλων 
αχρεωστήτως καταβληθέντων, τρέχοντος έτους, συνολικού ποσού 
969,00€, της Δ/νσης  Μεταφορών & Επικοινωνιών της ΠΕ Δυτικού Τομέα 
Αθηνών. 2567 

18 

Λήψη απόφασης περί  έγκρισης του υπ’ αρ. 9/2021 Πρακτικού σχετικά με 
τη ματαίωση, σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν. 4412/2016,  της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, για την προμήθεια Μέσων Ατομικής 
Προστασίας και καθαριότητας, για ευάλωτους πολίτες της Περιφέρειας 
Αττικής για την προστασία από την πανδημία του Covid-19. 2568 

19 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον έλεγχο και την έκδοση 
Πιστοποιητικού Περιοδικού Ελέγχου του ανελκυστήρα που βρίσκεται στο 
κτίριο όπου στεγάζεται το 1ο ΚΕΔΑΣΥ Γ’ Αθήνας αρμοδιότητας της 
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθήνας , επί της οδού Θηβών 250 
Αιγάλεω , συνολικού προϋπολογισμού 150,00 € συμπ. ΦΠΑ. 2569 

20 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογιζόμενου 
ποσού ύψους 372,00€ συμπ. Φ.Π.Α., για την παραλαβή και μεταφορά 
πενήντα χιλιάδων (50,000) τεμαχίων Δελτίων Εκπαίδευσης και Εξέτασης 
υποψηφίων οδηγών κατηγορίας Β, από το Εθνικό Τυπογραφείο για τις 
ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών  ΠΕ Νοτίου Τομέα 
Αθηνών. 2570 

21 

Έγκριση δαπάνης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 
από παράβολα που κατατέθηκαν στη Διεύθυνση Μεταφορών & 
Επικοινωνιών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. 2571 

22 

Ανάκληση αδιάθετων ποσών από δεσμεύσεις πιστώσεων σε διάφορους 
ΚΑΕ του φορέα               07.072, λόγω μη εκτέλεσης εν όλω ή εν μέρει των 
ΑΑΥ, κατόπιν ολοκλήρωσης των σχετικών               δαπανών και μη 
χρησιμοποίησης αυτών από την Π.Ε. Πειραιά. 2572 

23 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  συνολικού ποσού 250,00 € ( 
διακοσίων πενήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την 
παροχή υπηρεσίας που αφορά στην εξυπηρέτηση της υπηρεσιακής 
αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιά, των κοινών υπηρεσιών 
των Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής και της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, με τη χρήση οκτώ 
γραμματοθυρίδων των ΕΛ.ΤΑ. , για ένα έτος. 2573 

24 

Λήψη απόφασης σχετικά με το πρακτικό Νο 41 της Πενταμελούς 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 
των διαγωνισμών  για τη μεταφορά μαθητών της Π.Ε. Πειραιά , για την 
αξιολόγηση των ελλειπόντων  δικαιολογητικών κατακύρωσης της 
πρόσκλησης 2/2020 , στα πλαίσια του ΔΣΑ, για την ανάθεση υπηρεσιών 
μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 
Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη  2019-2020, 2020-2021 & 2021-
2022 . 2574 

25 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #920,00€#, για 
την πληρωμή δικαστικής δαπάνης σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 506/2021 
απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Δ΄). 2575 

26 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #313,30€#, για 
την πληρωμή δικαστικής δαπάνης σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 122/2020 
απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 1ο Μονομελές) 2576 

27 

Έγκριση των αρ. 1 και 2 πρακτικών  και ανάδειξη μειοδοτών της με αρ. 
15/2021 διακήρυξης   «προμήθεια εξειδικευμένων πακέτων λογισμικού για 
την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής». 2577 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

28 

Kατακύρωση του αποτελέσματος της υπ΄ αρ. 12/2021 Πρόσκλησης 
Υποβολής Προσφορών της Π. Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών στο πλαίσιο 
του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) της Περιφέρειας Αττικής για 
την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλώσιμων (μελάνια, τύμπανα 
κλπ). 2578 

29 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.980,70€ για 
την πληρωμή δικαστικών επιμελητών σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα. 2579 

30 
Επιστροφή ποσού  220€, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, από εκ 
παραδρομής κατάθεση. 2580 

31 

Επιστροφή καταβληθέντων τελών μεταβίβασης στους δικαιούχους της 
συνημμένης κατάστασης, συνολικού ποσού  240,00€, λόγω μη 
πραγματοποιήσεως της μεταβίβασης των οχημάτων τους. 2581 

32 Επιστροφή ποσού 500,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. 2582 

33 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.776.00€ για  την 
καταβολή αποζημίωσης εξαιτίας λύσης  υπαλληλικής  σχέσης ΙΔΑΧ  λόγω  
παραίτησης υπαλλήλου. 2583 

34 

Α) Έγκριση του υπ’ αρ. 38Δ/2021 Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών & 
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης Κεντρικού Τομέα Αθηνών Π.Α., Β) 
Κατακύρωση του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια 
τεσσάρων νομικών βιβλίων για τη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Π.Α. ως 
ακολούθως: α) δύο (2) βιβλία (1. Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων" 
Ν. Πανταζής και 2. "Ερμηνεία κατ' άρθρο του Υπαλληλικού Κώδικα" 
επιμέλεια Στ. Κτιστάκη, Β. Κονδύλης, Ε. Τζιράκη) από την εταιρεία 
«ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ» στην τιμή των 119,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και β) δύο (2) βιβλία (1. Ερμηνεία Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας" Ι. Κατράς και 2. "Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο" Ι. 
Τάχος) από την εταιρεία ‘ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ Α.Ε.’ στην 
προσφερόμενη κατόπιν διαπραγμάτευσης τιμή των 146,70 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και Γ) Ανάκληση του ποσού των 234,30€ από 
την εγκεκριμένη δαπάνη, σχετ. η με αρ. πρωτ. 913952/01-11-2021 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6Ε747Λ7-Ο0Τ). 2584 

35 

Έγκριση α) για την τροποποίηση της μελέτης και β) του 2ου ΑΠΕ και 
σύναψης της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΓΟΥ» αναδόχου εταιρείας ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ 
Α.Τ.Ε.  συνολικού ποσού 1.277.525,30 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ  

36 

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ης Σ.Σ.Ε. Ήσσονος Σημασίας του έργου : «ΕΡΓΑ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ 
ΒΥΡΩΝΑ (περιοχή ΚΑΡΕΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ)» αναδόχου εταιρείας ΙΛΙΟΝ 
ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ. ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ  

37 

Παράταση της Συνολικής Προθεσμίας του έργου: «Ανάπλαση οικοδομικού 
τετραγώνου 150 και κατασκευή υπογείου σταθμού αυτοκινήτων» , του 
Δήμου Ν. Ιωνίας, προϋπολογισμού 9.274.193,55 € (πλέον Φ.Π.Α.), 
αναδόχου (με διακριτικό τίτλο) «ΑΕΤΕΘ Α.Ε.». 2585 

38 

Τροποποίηση συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο 
«Ανακατασκευή ασφαλτικού αντιολισθηρού τάπητα στη Λεωφόρο 
Θησέως», προϋπολογισμού 3.225.806,45 € (πλέον ΦΠΑ 24%). 2586 

39 

Έγκριση: Α) του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της 
μελέτης:    «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ 
ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΟΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΝΤΗ ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΑΝΔΡΑΣ», συνολικής δαπάνης 1.113.902,84 ευρώ (με απρόβλεπτα και 
ΦΠΑ), Β) σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης, 
ποσού 371.223,15 ευρώ (με απρόβλεπτα και ΦΠΑ) και Γ) παράτασης της 
συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά τέσσερεις (4) μήνες, 
από την υπογραφή της 1ης Σ.Σ., με αντίστοιχη αύξηση του καθαρού 
μελετητικού χρόνου της αρχικής σύμβασης, για την εκπόνηση των 2587 
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συμπληρωματικών μελετών. 

40 

Έγκριση: 1) Της Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  για την 
επιλογή αναδόχου κατασκευής  του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ 
ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΗ 
2020-2021» προϋπολογισμού: 1.762.096,78 € (πλέον  Φ.Π.Α.) 2) της  
δημοσίευσης της διακήρυξης  στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 3)  της αποστολής  
περίληψης διακήρυξης για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο και στην 
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής και 4)του ορισμού της επιτροπής 
διαγωνισμού του έργου του θέματος. 2588 

41 

Ανάκληση της με αρ. 1759/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και 
έγκριση του 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου 
:«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ» 
αναδόχου εταιρείας «KONTOS KONCREATE ATE». 2589 

42 

Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: 
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ» 
αναδόχου εταιρείας «KONTOS KONCREATE ATE» 2590 

43 

Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού της Ε.Δ. και ανάδειξη προσωρινού 
μειοδότη του ανοικτού κάτω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
παροχής υπηρεσιών: «Δημιουργία, λειτουργία και φύλαξη 
Χριστουγεννιάτικου χωριού στο Πεδίο του Άρεως από 20.12.2021-
04.01.2022», προϋπολογισμού: 60.000,00€ (πλέον ΦΠΑ). 2591 

44 

Διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την 
ανάθεση σύμβασης παροχής με τίτλο: «Εκτέλεση εργασιών αποχιονισμού 
περιόδου σε  τμήματα του δικτύου της Περιφέρειας Αττικής, στις 
παράπλευρες οδούς του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ (S.R.) εντός των 
διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και σε συμβάλλουσες οδούς 
αυτών», προϋπολογισμού 136.288,40 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ). ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ  

45 

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΗΜ-09/18: 
Εργασίες Υποδομών Φωτεινής Σηματοδότησης Περιφέρειας Αττικής», 
αναδόχου της εταιρείας «ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε.» 2592 

46 

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου:  «Βελτίωση οδοστρωμάτων στους 
SR ΠΕΟΑΚ & ΝΕΟΑΛ και στις ΠΕΟ Αθηνών – Κορίνθου & ΠΕΟ Αθηνών – 
Χαλκίδας στο οδικό δίκτυο Περιφέρειας Αττικής πρώην ΔΕΣΕ» (υποέργο 
2) (ΣΑΕΠ 585, κωδικός 2017ΕΠ58500014, προϋπολογισμού 
3.130.000,00€ με Φ.Π.Α.) 2593 

47 

Έγκριση του «ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ» του διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ στις ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦ. Α . ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»,  
προϋπολογισμού μελέτης: 137.824,50 € με ΦΠΑ. 2594 

48 

 Έγκριση του  πρακτικού III του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΝΗΣΩΝ (3Η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ) 2595 

49 

Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α 182446 
ΕΣΗΔΗΣ του έργου «Εκσυγχρονισμός-συντήρηση εθνικού κλειστού 
Γυμναστηρίου Πειραιά ‘ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΙΕΡΩΦ’»,  προϋπολογισμού 
8.500.000,00 €. με το Φ.Π.Α. 2596 

50 

Έγκριση των όρων του διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, για τη σύναψη 
ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελετών κάτω του ορίου με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με 
τίτλο «Μελέτη οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα “Ρουφ-Πέραμα-
Σκαραμαγκάς”», προεκτιμώμενης αμοιβής 59.938,61€ πλέον Φ.Π.Α. και 
ΚΑΕ 9762.07.046. 2597 
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51 

Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση υδροφόρων οχημάτων 
από τους D. THIVAIOU TRANSCO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ και 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΑΡΓΥΡΙΟΥ στο Δήμο Φυλής και  ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΛΟ, LM 
CONSTRUCTION ΑΚΤΕ και ΚΑΡΒΕΛΟΥΤΣΟΣ ΕΠΕ στο Δήμο Μάνδρας-
Ειδυλλίας με το απαραίτητο προσωπικό τους, από 01/07/2021, για την 
αντιμετώπιση τυχόν έκτακτου απρόβλεπτου γεγονότος (πυρκαγιάς). 2598 

52 

Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση υδροφόρων οχημάτων σε 
συνδρομή του Δήμου Φυλής και του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για την 
αντιμετώπιση τυχόν έκτακτου γεγονότος (πυρκαγιά) σε περιοχές του 
Δήμου Φυλής κα Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας της Περιφέρειας Αττικής 
από 08.07.2021. 2599 

53 

Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση υδροφόρων οχημάτων με 
το απαραίτητο προσωπικό τους για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς που 
εκδηλώθηκε στην περιοχή Σταμάτα του Δήμου Διονύσου της Π.Ε. 
Ανατολικής Αττικής στις 27.07.2021. 2600 

54 

Λήψη απόφασης για παραχώρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού (πέντε 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές) προς το  3ο Δημοτικό Σχολείο Νέας 
Φιλαδέλφειας. 2601 

 
 

Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής αναρτώνται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο site 
της Περιφέρειας Αττικής http://www.patt.gov.gr. 
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