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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 53η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει την Τρίτη 26-10-2021 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. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού _1.250,00€_ συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ αναφορικά με την προμήθεια υλικών για εφαρμογή του προγράμματος ελέγχου της 
Σαλμονέλλωσης των ορνίθων από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π. Ε. 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής

2. Έγκριση προγραμματισμένης μετακίνησης  εκτός έδρας της Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Νήσων
3. Λήψη απόφασης αναφορικά με την κατάργηση του α/α 156 δρομολογίου της αρ. 1/21-6-2019 

Πρόσκλησης (ΑΔΑΜ: 19PROC005148829) 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, για το σχολικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.  832834/06-10-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας

4. Λήψη απόφασης αναφορικά με την τροποποίηση του α/α 29 δρομολογίου της αρ. 1/21-6-2019 
Πρόσκλησης (ΑΔΑΜ: 19PROC005148829) 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, για το σχολικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.  796735/27-09-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας

5. Λήψη απόφασης αναφορικά με την τροποποίηση του α/α 119 δρομολογίου της αρ. 1/21-6-2019 
Πρόσκλησης (ΑΔΑΜ: 19PROC005148829) 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, για το σχολικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.  857864/13-10-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας.

6. Έγκριση των όρων της αρ. 2/2021 Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών, στο 
πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών 
δημόσιων σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό 
έτος  2021-2022 , συνολικού προϋπολογισμού 32.700,00€  χωρίς Φ.Π.Α.

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.200,00€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ για την πληρωμή της  εργασίας επισκευής των  υπηρεσιακών οχημάτων  της Π.Ε. Νήσων 
της Περιφέρειας Αττικής με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 3408  και   ΚΗΥ 6332.

(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Νήσων)
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8. Έγκριση  καταβολής συνολικού ποσού 2.668,00€ (δύο χιλιάδων εξακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ) 
για την τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την ΕΥΔΑΠ που αφορούν στο ακίνητο επί της 
οδού Τζαβέλλα 88, στον Πειραιά (αριθμός παροχής : 167255).

9. Λήψη απόφασης σχετικά με το πρακτικό Νο 57 που αφορά στην αποσφράγιση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του αρ. 4, της υπ΄ αριθμ. 3/2021 Πρόσκλησης στα πλαίσια του 
Δυναμικού Συστήματος Αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων 
σχολείων της Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2021-2022.

(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Πειραιά)
10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την τακτική συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων 

τριών κτηρίων αρμοδιότητας Π.Ε. Δυτικής Αττικής, διετούς διάρκειας, συνολικού προϋπολογισμού 
37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

11. Έγκριση καταβολής ποσού ύψους πεντακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ (594,00 €) σε 
δικαιούχους, για την επιστροφή ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων της Δ/νσης Μεταφορών & 
Επικοινωνιών.

 (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Δυτικής Αττικής)
12. Κατάργηση των δρομολογίων με α/α 463 & 508 των υπ΄ αριθ. 11/2020 & 1/2021 Προσκλήσεων 

υποβολής οικονομικών προσφορών της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, στο πλαίσιο του Δυναμικού 
Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων 
Σχολείων της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2021-2022.

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, συνολικού ποσού: 133,92€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ, για την πληρωμή της αμοιβής ενός δικαστικού επιμελητή για δύο (2) επιδόσεις που 
πραγματοποίησε το έτος 2021, για λογαριασμό της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής της ΠΕΑΑ.

14. Έγκριση πολυετούς δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 158.593,09€, συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α., για την ανάθεση εργασιών αποψίλωσης ξερής και χλωρής φυτικής βλάστησης για 
πρόληψη πυρκαγιών, καθαρισμού ερεισμάτων καθώς και συντήρηση πρασίνου σε οδούς 
αρμοδιότητας Π.Ε.Α.Α. για το έτος 2022, [( CPV: 77312000-0 (Υπηρεσίες εκκαθάρισης από 
αγριόχορτα) και 77310000-6 (Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου)]».

15. Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεση συμπληρωματικής πίστωσης συνολικού ποσού 
400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την προμήθεια τριών (3) επιδαπέδιων ψυκτών νερού 
για το κτίριο Λίρα όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π. Ε.Α.Α.

16. Εν μέρει ανάκληση της υπ΄αριθμ. 2182/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας 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.

17. Λήψη απόφασης, περί έγκρισης του υπ΄ αριθμ. 47/2021 πρακτικού της γνωμοδοτικής επιτροπής 
αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών 
καθώς και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α., στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με το αρ. 32 του Ν. 
4412/2016, για την ανάθεση της διεξαγωγής μίας πολιτιστικής εκδήλωσης για τον Εορτασμό των 
200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821 στο Δήμο Πεύκης-Λυκόβρυσης.

       (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Ανατολικής Αττικής)
18. Τροποποίηση των με α/α 6, 13, 122 και 149 δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε Βορείου 

Τομέα Αθηνών.
19. Ανάδειξη οριστικού αναδόχου (Διακήρυξη 1/2021, α/α στο ΕΣΗΔΗΣ: 136122) για την προμήθεια, 

εγκατάσταση και παραμετροποίηση νέων συσκευών δικτυακής υποδομής και ασφαλείας και για 
την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, για τα κτίρια της Περιφέρειας Αττικής.

 (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Βορείου Τομέα)
20. Επιστροφή ποσού  1.944,00€, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, από καταβολή ημερήσιου 

τέλους Λαϊκών Αγορών.
21. Επιστροφή ποσού 770,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής 

υπαλλήλου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών προκειμένου να παραστεί σε δίκη, 
κατόπιν κλήσης του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

23. Υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την κατ’ εξαίρεση εξουσιοδότηση των 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής, 
προκειμένου να διενεργούν αυτοτελώς τις διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών για 
πετρελαιοειδή και τρόφιμα, για το έτος 2022.
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24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού  3.600,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και συντήρησης του 
σιντριβανιού της Πλατείας Οικονομίδη  εντός του Πεδίου Άρεως για ένα χρόνο, αρμοδιότητας της 
Δ/νσης Πάρκων & Αλσών της Περιφέρειας Αττικής.

25. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1044/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με 
την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των Πάρκων και Αλσών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής.

26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού  27.500,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για την επείγουσα προμήθεια αναγκαίων υλικών για το Γραφείο 
Απολυμαντηρίου και το Τμήμα Υγειονομικού & Περιβαλλοντικού Ελέγχου της Δ/νσης 
Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας 
Αττικής.

27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 620,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για την προμήθεια και τοποθέτηση επιγραφών στους 
νεομισθωμένους χώρους λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής που στεγάζονται 
στον 4ο όροφο (αριστερά των ανελκυστήρων) του κτιρίου επί της Λ. Συγγρού 80-88.

28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 1.200,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για την επισκευή των: ΚΗΙ-3355,  ΚΗΟ-4122 και ΚΗΗ-1294 
υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφέρειας Αττικής.

29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 150,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για την αντικατάσταση και τοποθέτηση κλειδαριάς στο Γραφείο 
του Προϊσταμένου της Δ/νσης Μισθοδοσίας της Περιφέρειας Αττικής.

30. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
διακήρυξης κατά το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη 
διοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου Αθλητιατρικής “7th ECOSEP Congress Sports Medicine and 
Science: Facts for the Future” που θα πραγματοποιηθεί στις 19-20 Νοεμβρίου 2021, στο 
Συνεδριακό χώρο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, στο πλαίσιο του οποίου η Περιφέρεια Αττικής 
θα προχωρήσει στην ενοικίαση του Συνεδριακού χώρου για μία εκ των δύο ημερών διεξαγωγής 
του Συνεδρίου.

31. Α) Έγκριση του υπ’ αριθ. 36/2021 Πρακτικού της αρμόδιας Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης  Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών Π.Α. Β) Τροποποίηση της 
σύμβασης με αρ. 48/2021 για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων των Δ/νσεων 
Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Α.

32. Λήψη απόφασης για προσφυγή στη διαδικασία 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

 (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Κεντρικού Τομέα)
33. Διενέργεια διαπραγμάτευσης στα πλαίσια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

μίσθωση χώρων, άνευ δημοπρασίας, με τη διαδικασία της απευθείας μίσθωσης, όπως 
προβλέπεται στην παρ. 2β του άρθρου 16 του Π.Δ. 242/1996, σε μη μισθωμένους χώρους του 
ακινήτου επί της Ιεράς Οδού 294 στο Αιγάλεω για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών 
επέκτασης Υπηρεσιών Δυτικού Τομέα Αθηνών.

34. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Ναυταθλητικού Ομίλου Ειρήνης και Φιλίας Καλλιθέας για την 
διάθεση από την Περιφέρεια Αττικής αίθουσας στο κτίριο 110 στις πρώην Ολυμπιακές 
εγκαταστάσεις στο Φαληρικό Όρμο, για την απονομή επάθλων των αγώνων που διοργάνωσε ο 
όμιλος, την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021.

(Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών)
35. Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΕΑΣ 

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 16.129.032,26€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
36. Έγκριση της παράτασης του συνολικού χρόνου της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ 

ΠΡΑΝΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ», προεκτιμώμενης αμοιβής 141.632,53€ 
(πλέον ΦΠΑ), αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων «ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗΣ - ΣΟΛΩΝ ΚΙΤΣΙΝΕΛΗΣ».

37. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και της 2ης Σ.Σ.Ε. του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΟΔΟΥ 
ΚΑΝΑΡΗ» αναδόχου εταιρείας  ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ.

38. Σύσταση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για 
την παροχή υπηρεσιών: «Υπηρεσία διατήρησης  παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. 
Κεντρικού και Νότιου Τομέα Αθήνας (2021-2022)» συνολικής δαπάνης 1.048.387,09 ευρώ (πλέον 
Φ.Π.Α.).
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39. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ» με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ: ΓΡΑΦΕΙΟ 75 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΑΕ – ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΛΥΚΟΣΚΟΥΦΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ» 
που εκπροσωπείται νομίμως από τον κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΛΙΟΝΤΟ του Ιωάννη.

40. Έγκριση του 1ου και 2ου  πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την παροχή 
υπηρεσιών  «Υπηρεσία διατήρησης  παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Δυτικού και 
Βόρειου Τομέα Αθήνας (2021-2022)», προϋπολογισμού 1.967.796,45 € (πλέον ΦΠΑ).

     (Δ/νση Τεχνικών Έργων)
41. Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΝΗΣΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2019 – 2020», προϋπολογισμού 1.200.000,00 €, 
αναδόχου εταιρείας ΑΣΑ Α.Τ.Ε.

 (Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιώς και Νήσων)
42. Έγκριση α) για προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του 

έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΑΡΝΑΒΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2.γ του ν.4412/2016, β) των όρων και της πρόσκλησης, για την 
κατασκευή του έργου με τίτλο: «Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων Βαρνάβα Αττικής», 
προϋπολογισμού 3.350.000,00 € (με απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.), με ΚΑΕ: 9775.05.055 και γ) της 
επιτροπής διαγωνισμού.

 (Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ανατολικής Αττικής)
43. Έγκριση των όρων διακήρυξης, των τευχών δημοπράτησης, της διενέργειας ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού, της περίληψης διακήρυξης και της αποστολής της στον ελληνικό τύπο, της 
δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ του έργου: ¨ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 110 ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ¨ συνολικού προϋπολογισμού 6.960.091,23 €  (συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.).

44. Α) Έγκριση του από 15/10/2021 Πρακτικού 2 του διαγωνισμού του έργου «ΑΡΣΗ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, προϋπολογισμού: 2.949.600,00 (με 
Φ.Π.Α.) και Β) Εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής 
Αττικής, για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

(Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Δυτικής Αττικής)
45. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της τροποποίησης – παράτασης της Προγραμματικής 

Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειραιά για την παροχή υπηρεσίας με 
τίτλο: «Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη γαλάζια ανάπτυξη».

46. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της τροποποίησης - παράτασης της Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου 
Κορυδαλλού για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 
– ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΟ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ».

47. Έγκριση του πρακτικού 2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την κατακύρωση του 
αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 
υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής στην παρακολούθηση του Περιφερειακού Προγράμματος 
Ανάπτυξης» (ΑΔΑΜ: 21PROC009135835), και την ανάδειξη αναδόχου.

48. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 
Αττικής και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. για την 
παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΟΥ 
ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 45.048,07 € (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.).

 (Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)
49. Παράταση συνολικής προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου: «Εργασίες άρσης 

καταπτώσεων πρανών ρεμάτων Περιφέρειας Αττικής, έτη 2018-2019», εργολαβία ΑΠ 102, 
αναδόχου οικονομικού φορέα «ΕΛΚΥΣΤΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

50. Έγκριση Σχεδίου της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της Συμφωνίας – Πλαίσιο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ» με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΡΑΝΩΝ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ – ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ΠΑΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΟΥΣΑ ΚΑΙ 
ΠΟΔΟΝΙΦΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ», με κωδικό χρηματοδότησης 
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ΚΑΕ 9769.01.165 καθώς και του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων και του Τεύχους Προεκτιμώμενων 
Αμοιβών  που αποτελούν παραρτήματα της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης.

51. Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ  
ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗΣ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ», συμβατικής αμοιβής 
115.506,00 ευρώ (με απρόβλεπτα και  ΦΠΑ), αναδόχου μελετητικού σχήματος Κ. ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. – ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ.

 (Δ/νση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας)
52. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επέκταση και συμπλήρωση του 

δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του άξονα ΠΑΘΕ εντός των διοικητικών 
ορίων Περιφέρειας Αττικής», αναδόχου της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε».

 (Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών)
53. Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση υδροφόρων οχημάτων με το απαραίτητο 

προσωπικό τους για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο Δήμο Μαραθώνα, της 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, από τις 10-07-2021.

 (Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας) 
54. Άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμόν 6816/2021 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών (18ο Τριμελές).
(Γρ. Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων Π.Ε. Δυτικής Αττικής)

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 (26/10/2021) 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

mailto:oe@patt.gov.gr

		2021-10-21T16:49:51+0300




