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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα  
Τηλ.:  213 20 63 776

 213 20 63 822
ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής 

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Αντιπεριφερειάρχες
3. Εκτελεστικό Γραμματέα
4. Γραφεία Παρατάξεων
5. Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
6. Τμήμα Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών
7. Νομικό Γραφείο Περιφερειάρχη
8. Νομική Υπηρεσία

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 49η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει την Τρίτη 12-10-2021 και ώρα 11:00 π.μ., με τη 
διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), 
με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης αναφορικά με την κατάργηση του α/α 164 δρομολογίου της αρ. 3/1-11-2019 
Πρόσκλησης (ΑΔΑΜ: 19PROC005785604) Υποβολής Οικονομικών Προσφορών, στο πλαίσιο του 
Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) του άρθρου 33 του ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών 
μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 787771/23-09-2021 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας.

2. Λήψη απόφασης αναφορικά με την κατάργηση του α/α 195 δρομολογίου της αρ. 5/28-12-2020 
Πρόσκλησης (ΑΔΑΜ: 20PROC007937377) Υποβολής Οικονομικών Προσφορών, στο πλαίσιο του 
Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) του άρθρου 33 του ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών 
μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 787771/23-09-2021 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας.

3. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την πληρωμή απολογιστικών οδοιπορικών εξόδων 
& ημερησίας αποζημίωσης της Αντιπεριφερειάρχη Νήσων κ. Θεοδωρακοπούλου Βασιλικής.

4. Λήψη απόφασης αναφορικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε 
ένας οικονομικός φορέας στο πλαίσιο της αρ. 1/21- 6-2019 Πρόσκλησης (ΑΔΑΜ: 
19PROC005148829) Υποβολής Οικονομικών Προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς 
μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, έπειτα 
από την αρ. 1032/2021 (ΑΔΑ: 6Π907Λ7-55Χ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

5. Λήψη απόφασης περί προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, κατά το άρθρο 32, παρ. 2β, περ. ββ του ν.4412/2016 με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης για την σύναψη σύμβασης με αντικείμενο τη διενέργεια εξετάσεων σε δείγματα 
θαλασσινού νερού, για την ανίχνευση / παρουσία τοξικών ή και δυνητικά τοξικών μικροφυκών, στο 
πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος παρακολούθησης ζώντων δίθυρων μαλακίων από τις έξι (6) 
κατηγοριοποιημένες ζώνες παραγωγής της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής 
για ένα έτος.
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Νήσων)

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 3.000,00 € , για την άμεση πληρωμή των 
τελών κυκλοφορίας για το έτος 2022, των υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας 
Πειραιά.

7. Λήψη απόφασης σχετικά με το πρακτικό Νο 55  για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης της πρόσκλησης 3/2021 της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
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διενέργειας/αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών  για τη μεταφορά μαθητών της Π.Ε. 
Πειραιά.

8. Λήψη απόφασης για το πρακτικό Νο 56, που αφορά τροποποίηση(ως προς την τιμή)  δρομολογίου  
Νο 13 μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων της ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ στο πλαίσιο του ΔΣΑ, για την 
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 
Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη  2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022.
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Πειραιά)

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την τακτική συντήρηση των ανελκυστήρων κτηρίων 
αρμοδιότητας Π.Ε. Δυτικής Αττικής, διετούς διάρκειας, συνολικού προϋπολογισμού 4.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

10. Κατακύρωση αποτελέσματος αναφορικά με την αριθμ. 03/2021 Πρόσκληση για την υποβολή 
οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο του ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (Δ.Σ.Α.) για την 
προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων (μελάνια, τύμπανα κ.λ.π.) για την κάλυψη των 
αναγκών των Διευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, των Δ/νσεων Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, καθώς και του Κ.Ε.Σ.Υ. Δυτικής Αττικής.

11. Εισήγηση περί τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε.Δυτ. Αττικής.
12. Έγκριση του υπ. αρ. 47/01-10-2021 πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 

Διενέργειας/Αξιολόγησης Συνοπτικών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Δ.Α. 
που αφορά στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης για την 
ανάθεση κατά το άρθρο 32, παρ. β, εδάφιο ββ του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
για τη σύναψη Σύμβασης με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, μέρους των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον 
Προϋπολογισμό οικ. Έτους 2021, για την πληρωμή συνολικού ποσού 570,40 €, που αφορά την 
πληρωμή Δικαστικού Επιμελητή, για επιδόσεις έτους 2021 της  Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων  
Περιφέρειας Αττικής.

14. Έγκριση καταβολής ποσού ύψους χιλίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ (1.084,00€) σε δικαιούχους, για 
την επιστροφή ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών.
 (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Δυτικής Αττικής)

15. Έγκριση καταβολής μέρους του ποσού των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του 
οικ. έτους 2021, για επιστροφή παραβόλων αχρεωστήτως καταβληθέντων, τρέχοντος έτους, 
συνολικού ποσού 539,00€, των Δ/νσεων: Μεταφορών & Επικοινωνιών, Ανάπτυξης της ΠΕ Δυτικού 
Τομέα Αθηνών.

16. Έγκριση όρων της υπ’ αρ. 7/2021 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού κάτω των ορίων Διαγωνισμού για την 
παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες 
αρμοδιότητας ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών, σύμφωνα με το άρθρο 
20 «Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα» του Ν. 4412/2016.

17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια δρομολογητή (router) για τις ανάγκες 
του  Αυτοματοποιημένου Συστήματος Προτεραιότητας Πολιτών και Επιχειρήσεων, της Διεύθυνσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, προϋπολογισμού 868,00€ συμπ. ΦΠΑ..

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια πεντακοσίων (500) τεμαχίων θερμικών 
ρολών για τις ανάγκες του  Αυτοματοποιημένου Συστήματος Προτεραιότητας Πολιτών και 
Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, 
προϋπολογισμού 550,00€ συμπ. ΦΠΑ.
 (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Δυτικού Τομέα)

19. Τροποποίηση του δρομολογίου με α/α 79 της υπ΄ αριθ. 4/2019 Πρόσκλησης υποβολής οικονομικών 
προσφορών της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), 
για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής 
της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2021-2022.

20. Τροποποίηση του δρομολογίου με α/α 348 της υπ΄ αριθ. 10/2019 Πρόσκλησης υποβολής 
οικονομικών προσφορών της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος 
Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. 
Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2021-2022.

21. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 46/2021 Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών 
καθώς και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της ΠΕΑΑ, σχετικά με τη μη ορθή εκτέλεση του 
δρομολογίου με α/α 299 από την εταιρεία ΚΤΕΛ Ν Αττικής ΑΕ, στο πλαίσιο του Δυναμικού 
Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων 
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της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 
2021-2022 (υπ΄ αριθ. 4 / 2019 Πρόσκλησης, ΕΣΗΔΗΣ:75896).

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 1.500,00€ για την απονομή του μουσικού βραβείου 
«Μάριος Τόκας» στη μαθήτρια Μούση Ζωή του Πειραματικού Μουσικού Γυμνασίου Παλλήνης που 
απονέμει κάθε χρόνο, τα τελευταία χρόνια η Π.Ε.Α.Α. με CPV 18530000-3 «Δώρα & βραβεία».

23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, συνολικού ποσού: 68,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 
για την πληρωμή της αμοιβής ενός δικαστικού επιμελητή για μία (1) επίδοση που πραγματοποίησε 
το έτος 2021, για λογαριασμό της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕΑΑ.
  (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Ανατολικής Αττικής)

24. Τροποποίηση των με α/α 49, 51, 80, 82, 101, 106, 126 και 140 δρομολογίων μεταφοράς μαθητών 
της Π.Ε Βορείου Τομέα Αθηνών.

25. Αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, των προσωρινών αναδόχων, της 
4/2021 Πρόσκλησης (α/α στο ΕΣΗΔΗΣ: 136004), στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, 
για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας 
Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για το  σχολικό  έτος 2021-2022.

26. Αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου της 
Πρόσκλησης 5/2021 (α/α στο ΕΣΗΔΗΣ:136179), στο πλαίσιο του ΔΣΑ, για την προμήθεια 
αναλωσίμων (μελάνια,τύμπανα) εκτυπωτών τύπου LEXMARK W840 για τις ανάγκες των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης και των 
ΚΕ.Σ.Υ. Β’ Αθήνας.

27. Έγκριση δαπάνης για επιστροφή παραβόλων αχρεωστήτως καταβληθέντων της Διεύθυνσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών.
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Βορείου Τομέα)

28. α) Έγκριση των επικείμενων μετακινήσεων του Εντεταλμένου Π.Σ. για τον Τουρισμό της Περιφέρειας 
Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 184, παρ.1, του Ν.3852/2010 και β) Έγκριση Δαπάνης και διάθεση 
Πίστωσης για τις μετακίνηση εκτός έδρας ενός αιρετού και ενός υπαλλήλου, για τις ανάγκες της 
Διεύθυνσης Τουρισμού, ενόψει των Διεθνών Τουριστικών Εκθέσεων «World Travel Market 2021», 
στο Λονδίνο (1-3/11/2021) και «Philoxenia 2021», στη Θεσσαλονίκη (12-14/11/2021).

29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 6.662,52€ για την πληρωμή δικαστικών 
επιμελητών σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.

30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 96.920,00€ προς την Παναττική Ομοσπονδία 
Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών, για την αποπληρωμή κουπονιών, στα 
πλαίσια του προγράμματος διάθεσης ειδών Λαϊκών Αγορών σε ευπαθείς ομάδες.

31. Απόδοση  χαρτοσήμου  2,00% και  ΟΓΑ  χαρτοσήμου 0,40%  (σύνολο 2,40%)  από  τις  εισπράξεις  
των δικαιωμάτων προσέλευσης  επαγγελματιών  πωλητών  λαϊκών  αγορών, τις εισπράξεις από την 
άρση αναστολής της αδείας των επαγγελματιών  πωλητών  λαϊκών  αγορών, ρυθμίσεις καθώς και τις 
εισπράξεις των  παραγωγών  αγροτικών προϊόντων – πωλητών, στο  Ελληνικό  Δημόσιο   για  το  Γ’ 
τρίμηνο  2021.

32. Επιστροφή ποσού 8.613,33€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
33. Επιστροφή καταβληθέντων τελών μεταβίβασης στους δικαιούχους της συνημμένης κατάστασης, 

συνολικού ποσού  375,00€, λόγω μη πραγματοποιήσεως της μεταβίβασης των οχημάτων τους.
34. Επιστροφή συνολικού ποσού 3.000,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, από (3) πρόστιμα της 

Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Κ.Τ. Αθηνών.
35. α) Έγκριση της μετακίνησης και διαμονής εκτός έδρας αιρετών, σύμφωνα με το άρθρο 184, παρ.1, 

του Ν.3852/2010 και β) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για την μετακίνηση και 
διαμονή εκτός έδρας αιρετών, καθώς θα παραστούν στην 1η Διεθνή Έκθεση Ψηφιακής Τεχνολογίας 
και Καινοτομίας «Beyond 4.0»  η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη 14-16/10/2021.

36. Κατακύρωση του αποτελέσματος της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του αρ. 32 Ν.4412/2016, για την 
ανάθεση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Δημόσιων σχολείων της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών που αφορούν τη σχολική χρονιά 2021-2022.

37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού  420,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για την κατασκευή και προμήθεια  πέντε (5) καινούριων roll-up 
banners με το εθνόσημα της Περιφέρειας Αττικής, λόγω φθοράς των προηγούμενων, για το Γραφείο 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 200,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για την προμήθεια σφραγίδων για τις ανάγκες των υπαλλήλων 
των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών και των Επιτελικών 
Διευθύνσεων.
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39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού  10.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για την ετήσια παροχή υπηρεσιών εσωτερικού και εξωτερικού 
καθαρισμού, μία φορά το μήνα, των υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού 
Τομέα Αθηνών.

40. Α) Έγκριση Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής και Β) Τροποποίηση  της 33/2021 
σύμβασης της εταιρείας OTS, αναφορικά με το έργο του ΟΠΣ της Περιφέρειας Αττικής για την 
‘Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στα πλαίσια των δημοσίων συμβάσεων’.
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Κεντρικού Τομέα)

41. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της εταιρείας παραγωγής Atmosphere People, που αφορά στην 
παραχώρηση χώρου στο Πεδίο Άρεως για την πραγματοποίηση κινηματογραφικού γυρίσματος 
ταινίας μεγάλου μήκους κατά τις ημερομηνίες Δευτέρα 1 Νοεμβρίου, Σάββατο 6 Νοεμβρίου & 
Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021.

42. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε. TEXPO EXΗI¬BITIONS, που αφορά στην 
παραχώρηση χώρου στο Πεδίο Άρεως για τη διεξαγωγή έκθεσης με θέμα την ανακύκλωση, την 
πράσινη βιωσιμότητα και τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, καθώς και παράλληλων εκδηλώσεων για 
το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 25 Μαΐου  έως την Κυριακή 5 Ιουνίου 2022.
(Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών)

43. Εισήγηση σχετικά με τις αιτήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. 
Νοτίου Τομέα Αθηνών, Ζαρονίκου Σταυρούλας και Παππά Αποστόλου, για νομική στήριξη από την 
Περιφέρεια Αττικής.
(Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού)

44. Παροχή υπηρεσιών  «Υπηρεσία διατήρησης  παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Δυτικού και 
Βόρειου Τομέα Αθήνας (2021-2022)», προϋπολογισμού 1.967.796,45 € (πλέον ΦΠΑ).

45. Ματαίωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 106 παρ. 1 (α) του Ν. 4412/2016 της διαδικασίας του 
συνοπτικού διαγωνισμού για την δημοπράτηση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΡΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ)», προεκτιμώμενης αμοιβής 48.308,07 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 182794 και 
επανάληψη της διαδικασίας δημοπράτησης με τους ίδιους όρους.

46. Έγκριση δαπάνης ποσού 52.041,75 ευρώ για την καταβολή αποζημίωση θετικής ζημιάς λόγω 
διακοπής εργασιών του έργου :  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ 
ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΓΟΥ» συμβατικού αντικειμένου 
1.277.525,30 € (πλέον  ΦΠΑ 24%).
(Δ/νση Τεχνικών Έργων)

47. Εγκριση 3ου ΑΠΕ και σύναψη της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης στο έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ''ΛΕΩΦ.Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ'' & ''ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ)- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ-ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΣΧΙΣΤΟΣ''», 
αναδόχου LM CONSTRUCTION ΑΚΤE.

48. Εγκριση του πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού του έργου: ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.
49. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ 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.

50. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. και του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατασκευή Υποθαλάσσιου Αγωγού 
Σύνδεσης της Νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ» συμβατικής δαπάνης 21.744.073,01 € με Φ.Π.Α, 
αναδόχου εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΕ».

51. Τροποποίηση των όρων διακήρυξης μετά των παραρτημάτων - τευχών της ως προς τον κωδικό 
CPV και μετάθεση της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του ανοικτού διαγωνισμού της 
παροχής υπηρεσιών «Καθαρισμός ρεμάτων Σπέτσες, Κύθηρα, Τροιζηνία - Μέθανα, Πόρος 
αρμοδιότητας Π.Ε. Νήσων κατά την τριετία 2022 - 2024» προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με Φ.Π.Α.

52. Εγκριση  του Πρακτικού ΙΙ της Ε.Δ. του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α 182527 για την ανάθεση 
του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΝΗΣΩΝ (3η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)».

53. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης μετά των παραρτημάτων - τευχών και της ηλεκτρονικής 
δημοπράτησης ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας – υπηρεσίας (μεικτή σύμβαση) με τίτλο: 
«Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων στη σήραγγα επί της Λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου». 
(Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιώς και Νήσων)

54. Α) Έγκριση του από 01/10/2021 Πρακτικού 2 του διαγωνισμού του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», προϋπολογισμού: 
12.028.225,81€ (προ Φ.Π.Α.), και Β) Εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού.
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(Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Δυτικής Αττικής)
55. Έγκριση 2ου Πρακτικού της Ε.Δ. μετά την αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

προσωρινού μειοδότη που προέκυψε μετά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 
δημοσίευση για την ανάθεση της σύμβασης προμήθειας: «Προμήθεια και μεταφορά 6.500 τόνων 
αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού δρόμων 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 για τη έτη 2021-
2023», προϋπολογισμού 422.500,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

56. Έγκριση διακήρυξης μετά των παραρτημάτων της, για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 
την ανάθεση σύμβασης 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).

57. Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Καθαρισμός – συντήρηση – κατασκευή 
φρεατίων υδροσυλλογής και συνδετήριων αγωγών δικτύου πρώην ΔΕΣΕ Περιφέρεια Αττικής», 
αναδόχου ΗΛΙΑΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ.
(Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών)

58. Ορισμός της ΔΙΔΙΜΥ ως αρμόδια Υπηρεσία για την διενέργεια όλων των απαιτούμενων ενεργειών -
για την σύνταξη τευχών δημοπράτησης, διενέργεια διαγωνισμού, ανάδειξη μειοδότη και επίβλεψη - 
του έργου με τίτλο «Δημιουργία, λειτουργία και φύλαξη Χριστουγεννιάτικου χωριού στο Πεδίο Άρεως 
από 20.12.2021 έως 04.01.2022 ».
(Δ/νση Πάρκων και Αλσών)

59. Ασκηση ή μη αιτήσεως αναιρέσεως κατά της υπ’ αρ. 1969/2021 απόφασης του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Πειραιά.
(Γρ. Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων)

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

Καλείσθε όπως μας ενημερώσετε έως την ως άνω ημέρα (12/10/2021) και ώρα 18:00 το 
αργότερο, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην 
ηλεκτρονικής διεύθυνση oe@patt.gov.gr περί την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκό ή απόχη 
στην ψηφοφορία) ως και περί τυχόν παρατηρήσεών σας, προκειμένου να συμπεριληφθούν 
στις αποφάσεις.

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

Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Πέππας
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