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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 60η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει την Τρίτη 23-11-2021 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 δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την πληρωμή απολογιστικών οδοιπορικών 
εξόδων & ημερησίας αποζημίωσης της Αντιπεριφερειάρχη Νήσων κ. Θεοδωρακοπούλου 
Βασιλικής.

2. Παράταση απόδοσης του υπ΄ αριθμ. 1229/2021 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής. 
3. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου της σχετικής 

σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
– Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, αναφορικά με 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.

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 18.600,00€ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. αναφορικά με τη συντήρηση και επισκευή του μηχανογραφικού εξοπλισμού 
(εκτυπωτές, φωτοτυπικά, πολυμηχανήματα) των υπηρεσιών των Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων και 
των κοινών υπηρεσιών των Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για χρονικό 
διάστημα ενός (1) έτους.
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Νήσων)

5. Εισήγηση περί τροποποίησης των υπ. αρ. 110 και 120 δρομολογίων και β) κατάργησης του υπ. 
αρ. 113 δρομολογίου  μεταφοράς μαθητών  της Π.Ε. Δυτικής Αττικής.

6. Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση κατά το 
άρθρο 32, παρ. β, εδάφιο ββ του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την σύναψη 
ετήσιας σύμβασης για την λειτουργική και τεχνική υποστήριξη του συστήματος 
γραμματοσήμανσης της Δ/νσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

7. Έγκριση καταβολής μέρους του ποσού των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό 
του οικ. έτους 2021, για την καταβολή εφάπαξ βοηθήματος του ειδικού λογαριασμού του 
ν.103/75 συνταξιοδοτηθέντος τέως υπαλλήλου Περιφέρειας Αττικής (τέως Νομαρχία Δυτικής 
Αττικής).
 (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Δυτικής Αττικής)

8. Έγκριση του υπ’ αρ. 13/2021 Πρακτικού της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής σχετικά με την 
αξιολόγηση των δικαιολογητικών προ υπογραφής συμβάσεων της υπ’ αρ. 3/2021 Πρόσκλησης 
ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών.
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9. Α. Τη μερική ανάκληση: α) ποσού 76,00€ της ΑΑΥ α/α 48 α.π. 1220/21, β) ποσού 120,00€ της 
ΑΑΥ α/α 49 α.π. 1229/21 και γ) ποσού 120,00€ της ΑΑΥ α/α 50 α.π. 1251/21 και   Β. Την 
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης, 
συνολικού ποσού 316,00€ για την Αικατερίνη Χάδου, υπάλληλο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. 
Δυτικού Τομέα Αθήνας.

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας συνδρομής σε 
ηλεκτρονική Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών, για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων 
Ανάπτυξης και Οικονομικών της ΠΕ Δυτικού τομέα Αθηνών,  συνολικού προϋπολογισμού 
2.000,00 € συμπ. ΦΠΑ.
 (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Δυτικού Τομέα)

11. Κατάργηση του δρομολογίου με α/α 493 της υπ΄ αριθ. 1/2021 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.

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού: 863,32€ για Παρακατάθεση στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, αποζημίωσης, δικηγορικής αμοιβής και δικαστικών εξόδων, που 
έχει καθορισθεί με την υπ’ αριθ.45/2020 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και 
την υπ’αριθ. 2689/2017 του Εφετείου Αθηνών για ακίνητο που έχει απαλλοτριωθεί για το έργο: 
«ΚΟ2/10 Βελτίωση του οδικού τμήματος Κόμβος Ιππικού Κέντρου – Καλύβια – Λαγονήσι – 
Ανάβυσσος».

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τις 
ανάγκες των Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και Βόρειου Τομέα Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 3850/2010, διάρκειας ενός (1) έτους, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.830,00€ πλέον Φ.Π.Α. 
(9.709,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α .).

       (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Ανατολικής Αττικής)
14. Λήψη απόφασης για προσφυγή σε διενέργεια διαπραγμάτευσης, για την ανάθεση νέων 

δρομολογίων μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου 
Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2021-2022.

15. Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων, κατόπιν διενέργειας διαπραγμάτευσης, για άγονα δρομολόγια 
μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών.
 (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Βορείου Τομέα)

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.240,00€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ, για την συσκευασία και μεταφορά τεμαχισμένων πινακίδων , από την Διεύθυνση 
Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Νότιου Τομέα στην Δ/νση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού 
(πρώην ΟΔΔΥ).

17. Ανάκληση αδιάθετων ποσών από δεσμεύσεις πιστώσεων σε διάφορους Κ.Α.Ε. του φορέα  
04.072 λόγω μη εκτέλεσης εν όλω ή εν μέρει των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης κατόπιν 
ολοκλήρωσης των σχετικών δαπανών και μη χρησιμοποίησης  του υπολοίπου αυτών από την 
Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών.
 (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Νότιου Τομέα)

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #163,67€#, για την πληρωμή 
δικαστικής δαπάνης σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 2676/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών (Τμήμα Γ΄).

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #405,00€#, για την πληρωμή 
δικαστικής δαπάνης σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 17537/2018 απόφασης του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 29ο).

20. Κατακύρωση αποτελέσματος του «Ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή 
υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων των Διευθύνσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών της 
Περιφέρειας Αττικής για ένα (1) έτος»(CPV:79713000-5), Συνολ. Προϋπολογισμού  148.800,00 
με ΦΠΑ 24%, Διακήρυξη 14/2021.

21. Έγκριση του Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής του ηλεκτρονικού άνω των 
ορίων ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού 
νοσοκομείων», αναφορικά με την εκ νέου παράταση του χρόνου ισχύος της υπ΄αρ. 80/2019 
Σύμβασης.

22. Έγκριση πολυετούς δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 100.000€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την προμήθεια καυσίμων κίνησης για τα υπηρεσιακά οχήματα 
της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, για ένα έτος.
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23. Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης τιμής σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, για συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής κατά τη διάρκεια της 
εικαστικής έκθεσης «Αθήνα, Η Ελεγεία της Περιπλάνησης» που θα διοργανωθεί από το  
EUROPEAN CENTRE ATHENS και στο πλαίσιο της έκθεσης ζωγραφικής της εικαστικού Ράνιας 
Καπελιάρη για την παράδοση, τους θρύλους και την βιοποικιλότητα της Αθήνας.

24. Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης τιμής σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ετήσια προμήθεια εφημερίδων για τις ανάγκες του Γραφείου 
Τύπου για το έτος 2022.

25. Α) Έγκριση του Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών Π.Α. αναφορικά με τη διαπραγμάτευση για τη διεξαγωγή τριήμερου εκπαιδευτικού 
προγράμματος με τίτλο «Η Συνεκπαίδευση στην Τέχνη» που θα διεξαχθεί 2, 3 και 4 Δεκεμβρίου 
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία που γιορτάζεται  3 Δεκεμβρίου κάθε 
έτους.  Β) Κατακύρωση του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης για τη διεξαγωγή του 
τριήμερου εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Η Συνεκπαίδευση στην Τέχνη».
 (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Κεντρικού Τομέα)

26. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ, ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΛΟΦΟΥ ΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 
4.032.258,06 € (πλέον ΦΠΑ 24%) και σύσταση ομάδας εργασίας για την αξιολόγηση των 
ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών. 
 (Δ/νση Τεχνικών Έργων)

27. Έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της 
μελέτης : «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΣΠΕΤΣΩΝ», συμβατικής αμοιβής 556.140,00 € (με το Φ.Π.Α.) αναδόχου σύμπραξης "ΛΑΖΑΡΟΣ 
Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.", ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΕΡΛΕΡΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ.

28. Έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της 
μελέτης με τίτλο : «ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» προεκτιμώμενης αμοιβής 
73.746,76 € (με το ΦΠΑ) αναδόχου σύμπραξης γραφείων μελετών «HYDROMENT 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ» και «MARNET Α.Τ.Ε».

29. Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών «Καθαρισμός ρεμάτων και 
άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εντός των διοικητικών ορίων της 
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων 1η εργολαβία 2020 (Σαλαμίνα, Σπετσών, Κυθήρων, Τροιζηνίας 
– Μεθάνων, Πόρου)», προϋπολογισμού μελέτης 580.000,00 €, αναδόχου εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ 
Α.Τ.Ε.Β.Ε.

30. Έγκριση του Πρακτικού Ι του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α 141416 του παροχής 
«Καθαρισμός ρεμάτων Αίγινας, Αγκιστρίου, Ύδρας, Σαλαμίνας αρμοδιότητας Π.Ε. Νήσων κατά 
την τριετία 2022-2024» προϋπολογισμού 1.200.000,00 € με Φ.Π.Α.

31. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ «ΛΕΩΦ. Α. ΠΑΠΑΜΝΔΡΕΟΥ» & «ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ (ΑΚΤΗ 
ΚΟΝΔΥΛΗ)- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ –ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ –ΣΧΙΣΤΟΣ (3Η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ», 
προϋπολογισμού μελέτης 2.500.000,00 με ΦΠΑ.

32. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ III ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 
'MΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ'
 (Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιώς και Νήσων)

33. Έγκριση: α) για προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ2 & ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ Δ2 ΣΤΟΝ 
ΠΑΛΑΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 
2.γ του ν.4412/2016, β) των όρων της διακήρυξης και της πρόσκλησης και γ) της σύστασης της 
επιτροπής διαπραγμάτευσης.
 (Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ανατολικής Αττικής)

34. Έγκριση α) για προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για 
δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών, και υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
32, παρ. 2.γ του ν.4412/2016, β) της πρόσκλησης, για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: 
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (20-22)» 
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συνολικού προϋπολογισμού 8.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.), γ)των τευχών δημοπράτησης και δ) 
της επιτροπής διαπραγμάτευσης.

35. Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, 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.).

36. Λήψη απόφασης για έγκριση της ΄Εκθεσης Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών, στο πλαίσιο της 
μελέτης, «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΙΝΕΤΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», με ανάδοχο την 
ένωση οικονομικών φορέων, «ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε.-
NERCO_Ν.ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.».
(Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Δυτικής Αττικής)

37. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγίου Δημητρίου για το έργο: «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ 
ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ ΕΩΣ ΓΡΑΜΜΟΥ».

38. Έγκριση σύναψης και όρων 3ης τροποποίησης-παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης 
Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού , του Δήμου Φυλής , 
του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Φυλής  και της Περιφέρειας Αττικής για το έργο: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΥΛΗΣ 
(ΧΑΣΙΑ)».

39. Έγκριση σκοπιμότητας σύναψης και όρων σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης: «Λειτουργία 
Κέντρου Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής» μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του 
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, συνολικού προϋπολογισμού 258.464,00 €  (συμπ.  Φ.Π.Α. 24%).

40. Έγκριση της συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής στο εταιρικό σχήμα για την υποβολή της 
πρότασης για το έργο “LIFE CLIMAIR – Promoting behavioural change across society using 
innovative IoT tools on the effects and feedbacks between air pollution and climate change” 
(«Προώθηση της αλλαγής συμπεριφοράς στην κοινωνία, χρησιμοποιώντας καινοτόμα εργαλεία 
Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things – IoT)»)  στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE.

41. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 
Αττικής, του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. και του Δήμου 
Ν. Φιλαδέλφειας - Ν. Χαλκηδόνας για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Α/Δ ΟΔΟΥ ΒΡΥΟΥΛΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 99.486,94€ 
(συμπερι-λαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 (Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)

42. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επείγουσες εργασίες άρσης 
επικινδυνότητας σε δίκτυα ηλεκτροφωτισμού που συντηρεί η ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ.» προϋπολογισμού:  
1.498.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, της αναδόχου εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»., 
αναδόχου της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε».
 (Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών)

43. Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση μηχανημάτων -οχημάτων με το απαραίτητο 
προσωπικό τους για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας προς συνδρομή της 
Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών από τις 14-02-2021.
(Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας) 

44. Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’αρ.Α467/2021 απόφασης του  Γ΄ Τμήματος του 
Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς.

45. Άσκηση ενδίκων μέσων ή μη κατά της υπ’αρ. Α2517/2021 απόφασης του 12ου Τμήματος του 
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς.
(Γραφείο 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 (23/11/2021) 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.

mailto:oe@patt.gov.gr


Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6196633a5243b938f781eb5b στις 18/11/21 16:31

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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