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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 47η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει την Τρίτη 05-10-2021 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. Αποδοχή ή μη της κατανομής του καθορισθέντος (κατόπιν διαπραγμάτευσης του άρ. 30, Ν. 
4447/2017) με την υπ’ αρ. 482/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής μισθώματος, μετά την 
υπεισέλευση νέων ιδιοκτητών στη μισθωτική σχέση, για τους μίσθιους χώρους «οριζόντιες 
ιδιοκτησίες-γραφεία υπ’ αρ. Δ1 έως Δ7 στον 4ο όροφο  και υπ’ αριθμ. ΣΤ2, ΣΤ3 στον 6ο όροφο 
του επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 35 – Πειραιάς πολυώροφου κτιρίου». 

2. Παράταση παραχώρησης χώρων του Πεδίου του Άρεως στην Αστική μη Κερδοσκοπική 
Εταιρεία «PURE AMKE», για την πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης με τίτλο 
«CΩNTACT». (Απόφαση υπ’ αρίθ. 1713/2021 της Οικονομικής Επιτροπής).

3. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της κας Στέλλας Γεωργουδέλλη που αφορά στην παραχώρηση 
χώρου στο Αττικό Άλσος για την πραγματοποίηση ιδιωτικής μικρής ιδιωτικής γιορτής στις 9 
Οκτωβρίου 2021.
(Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών)

4. Τροποποίηση των δρομολογίων με α/α 89, 95, 115, 176, 254 & 292 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. 

5. Τροποποίηση του δρομολογίου με α/α 340 της υπ΄ αριθ. 6/2019 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. 
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Ανατολικής Αττικής)

6. Κατάργηση των με α/α  116, 132 και 141 δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε Βορείου 
Τομέα Αθηνών.

7. 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 
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της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για το  σχολικό  
έτος 2021-2022.

8. Αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν για την 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.

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 111,60€ για την αμοιβή του Δικαστικού 
Επιμελητή Σεφέρου Γρηγορίου για επιδόσεις εγγράφων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας 
& Κτηνιατρικής της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών.
 (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Βορείου Τομέα)

10. Έγκριση των όρων της υπ. αρ. 3/2021 Πρόσκλησης για την υποβολή οικονομικών προσφορών 
στο πλαίσιο του ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ για την ανάθεση υπηρεσιών 
μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της 
Περιφέρειας Αττικής για το σχολικό έτος 2021-2022, προϋπολογισμού 63.550,00€ πλέον 
Φ.Π.Α.

11. Κατακύρωση αποτελέσματος για την υπ. αρ. 2/2021 Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών 
προσφορών στο πλαίσιο του ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ για την ανάθεση 
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής 
Αττικής της Περιφέρειας Αττικής για τo σχολικό έτος 2021-2022, προϋπολογισμού 31.500,00€ 
πλέον Φ.Π.Α.

12. Εισήγηση περί τροποποίησης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Δυτ.  Αττικής.
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Δυτικής Αττικής)

13. Έγκριση του υπ’ αρ. 33/2021 Πρακτικού της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής σχετικά με την 
τροποποίηση των δρομολογίων με α/α 86 και 87 της υπ’ αρ. 27/2020 Σύμβασης της Π.Ε. 
Δυτικού Τομέα Αθηνών, στα πλαίσια του ΔΣΑ, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς 
μαθητών Δημόσιων Σχολείων.     

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια 5.000 τεμαχίων επαγγελματικών 
καρτών για τον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών,  προϋπολογισμού 250,00 € 
συμπ. ΦΠΑ.

15. Έγκριση όρων της υπ’ αρ. 5/2021 Διακήρυξης για την  ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς των 
εξυπηρετούμενων του Ιδρύματος Προστασίας Απροσάρμοστων Παίδων (ΙΠΑΠ) «Η 
ΘΕΟΤΟΚΟΣ» από και προς τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος, συνολικού προϋπολογισμού 
473.850,00  €, πλέον ΦΠΑ [587.574,00 €, συμπ. ΦΠΑ].

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών 
για την αποκατάσταση των βλαβών των ανελκυστήρων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας , συνολικού προϋπολογισμού 4.530,96 €, συμπ. 
ΦΠΑ. 

17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επισκευή είκοσι έξι (26) μηχανημάτων 
(φωτοτυπικών, εκτυπωτών κ.λ.π.) των Δ/νσεων αρμοδιότητας ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, 
συνολικού προϋπολογισμού 4.000,00€ συμπ. ΦΠΑ.

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια έξι (6) σφραγίδων για την κάλυψη 
των αναγκών του 1ου και 2ου ΚΕ.Δ.Α..Σ.Υ  Γ΄ Αθήνας, αρμοδιότητας ΠΕ Δυτικού Τομέα 
Αθηνών, συνολικού προϋπολογισμού 100,00 € συμπ. ΦΠΑ.

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, μέρους των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον 
Προϋπολογισμό οικ. Έτους 2021, για την πληρωμή συνολικού ποσού 564,20€, που αφορά την 
πληρωμή Δικαστικών Επιμελητών, για επιδόσεις έτους 2021 των Δ/νσεων: Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Ανάπτυξης της Π.Ε. Δ.Τ. 
Αθηνών.
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Δυτικού Τομέα)

20. Λήψη απόφασης αναφορικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών που υπέβαλαν προ 
υπογραφής των σχετικών συμβάσεων δώδεκα ανάδοχοι της με αρ. 3/03-11-2019 Πρόσκλησης 
(ΑΔΑΜ:19PROC005785604) Υποβολής Οικονομικών Προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών 
μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής, για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021& 2021-2022, συνολικού προϋπολογισμού 
504.525,00€ πλέον ΦΠΑ και 625.611,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Συστηματικός αριθμός 
ΕΣΗΔΗΣ:80440)
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21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 150,00€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ για τον ετήσιο έλεγχο και τη συντήρηση οκτώ (8) πυροσβεστήρων τύπου 1 των οκτώ (8) 
υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής».
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Νήσων)

22. Λήψη απόφασης αναφορικά με αξιολόγηση εγγράφων που υπέβαλαν πριν  της υπογραφής 
των σχετικών συμβάσεων οι επτά (7) ανάδοχοι της υπ’αρ. 1/2020  (ΑΔΑΜ: 
20PROC007142584)   πρόσκλησης υποβολής οικονομικών προσφορών της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών 
Δημόσιων Σχολείων  της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος 
Αγορών  κατά τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022.
 (Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Νοτίου Τομέα)

23. Έγκριση αιτήματος περί έκτακτου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών του Δημοτικού Σχολείου 
Αυτιστικών Πειραιά, για το σχολικό έτος 2021-2022, για λόγους αποφυγής συνωστισμού και 
λόγω δυσκολίας χρήσης μάσκας,  σύμφωνα με το  Φ.Ε.Κ. 4187/Β/10-09-2021  αρθρ.20   παρ. 
4.

24. Έγκριση  δαπάνης και διάθεση πίστωσης, συνολικού ποσού  43,40 € ( σαράντα τρία ευρώ και 
σαράντα λεπτά) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την αμοιβή Δικαστικής Επιμελήτριας, για 
επιδόσεις εγγράφων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των Π.Ε. Πειραιά και 
Νήσων.

25. α) Ανάκληση της απόφασης 2058/2021 (ΑΔΑ: ΨΞΥ67Λ7-ΘΞΕ)  της οικονομικής επιτροπής,  
λόγω προσθήκης νέου δρομολογίου και β) Έγκριση των όρων της πρόσκλησης 4/2021 
υποβολής οικονομικών προσφορών, στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για την 
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων της Π.Ε. Πειραιά της 
Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος  2021-2022 .
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Πειραιά)

26. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020.
27. Έγκριση των όρων της Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού άνω των ορίων Ανοικτού Διαγωνισμού 

για τη Δημιουργία Σύγχρονης Υποδομής Εικονικοποίησης για τη φιλοξενία υπηρεσιακών 
εφαρμογών της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού  290.160,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

28. Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης για τους Ηλεκτρονικούς Ανοικτούς Διαγωνισμούς 
«Προμήθεια Εξειδικευμένων Πακέτων Λογισμικού για την κάλυψη των αναγκών Υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Αττικής»  και «Δημιουργία Σύγχρονης Υποδομής Εικονικοποίησης για τη φιλοξενία 
υπηρεσιακών εφαρμογών της Περιφέρειας Αττικής»  (Διακηρύξεις 15/2021 & 16/2021).

29. Τροποποίηση  της αρ. 128/2020 Σύμβασης για «Προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων 
εξοπλισμού για την επισκευή και συντήρηση παιδικών χαρών για ένα έτος» (άρθρο 2 παρ. 1, 4 
της αρ. 128/2020 Σύμβασης) με χρονική παράταση για δύο (2) μήνες 

30. Επιστροφή ποσού 2.555,20€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, από πρόστιμο της Δ/νσης 
Ανάπτυξης Π.Ε.Κ.Τ. Αθηνών. 

31. Α).Έγκριση πρακτικού της αρμόδιας Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την κατακύρωση 
του συνοπτικού διαγωνισμού για τη φύλαξη του κτιρίου επί της οδού Χίου 16-18 Μεταξουργείο 
όπου στεγάζονται όλες οι Δ/νσεις Εκπαίδευσης αρμοδιότητας ΠΚΤΑ Περιφέρειας Αττικής για 
ένα χρόνο. Β). Κατακύρωση στην εταιρεία ΤΕΛΩΝΙΑΤΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ «HARRIS 
SECURITY» του διαγωνισμού για τη φύλαξη του κτιρίου επί της οδού Χίου 16-18 Μεταξουργείο 
όπου στεγάζονται οι Δ/νσεις Εκπαίδευσης αρμοδιότητας ΠΚΤΑ Περιφέρειας Αττικής για ένα 
χρόνο.

32. Ένταξη οικονομικού φορέα στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την προμήθεια ειδών γραφικής 
ύλης και αναλωσίμων (μελάνια, τύμπανα κλπ) για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων της 
Περιφέρειας Αττικής, των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας της 
Περιφέρειας Αττικής και των Κ.Ε.Σ.Υ. για τα έτη 2021-2023.

33. Ένταξη οικονομικού φορέα στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών 
μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2019-
2020, 2020-2021 και 2021-2022.

34. Έγκριση πρακτικού σχετικά με τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής του 
«Ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων των 
Διευθύνσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής για ένα (1) έτος»,  
Συνολικός Προϋπολογισμός 89.280,00 με ΦΑΠ 24%,  Διακήρυξη 14/2021
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35. Έγκριση του Πρακτικού 16/2021 της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής του ηλεκτρονικού 
άνω των ορίων ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού 
εξοπλισμού νοσοκομείων», αναφορικά με την παράταση της υπ΄αρ. 18/2021 Σύμβασης

36. Έγκριση του Πρακτικού 71/2021 αναφορικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών προ της 
υπογραφής της Σύμβασης του μειοδότη του υπ’ αρ. 45 δρομολογίου της υπ’ αρ. 10/2019 
Πρόσκλησης υποβολής οικονομικών προσφορών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών για την 
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής.

37.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού  6.500,00 €   
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για την προμήθεια επίπλων για τις Δ/νσεις Περιβάλλοντος & 
Κλιματικής Αλλαγής και Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Α.

38.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού  1.200,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για τη μεταφορά μέρους του αρχείου (80 – 100 κιβώτια) της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής Π.Α. στο κτίριο Γενικού Αρχείου Π.Α. στον 
Ασπρόπυργο.

39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού  7.600,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για την αντικατάσταση (αποξήλωση, απομάκρυνση παλαιών 
συσκευών και τοποθέτηση νέων) επτά (7) συσκευών κλιματισμού σε γραφεία της Δ/νσης 
Χωρικού Σχεδιασμού στον 6ο όροφο του κτιρίου επί της Λ. Συγγρού 80-88.

40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού  17.300,00 €   
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για την προμήθεια πρώτων ειδών για τη διενέργεια 
απολυμάνσεων, εντομοκτονιών, μυοκτονιών από το Γραφείο Απολυμαντηρίου της Δ/νσης 
Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 450,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για την επισκευή του ΚΗΗ-1395 υπηρεσιακού οχήματος της 
Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής.

42. α) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 19.096,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην 8η ATHENS 
INTERNATIONAL TOURISM & CULTURE EXPO 2021, β) Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης κατά το άρθρο 32 του Ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην 
«8η ATHENS INTERNATIONAL TOURISM & CULTURE EXPO 2021».

43. 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 μουσικής εκδήλωσης με τίτλο «Σκύλος στο δρόμο» για τον εορτασμό της 
Παγκόσμιας Ημέρας των Ζώων.

44. 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 συναυλίας για τη Σοφία Βέμπο με τίτλο «Το αμπαζούρ το θαλασσί» την 12η 
/10/2021 για την επέτειο της Απελευθέρωσης των Αθηνών από τη Γερμανική Κατοχή.

45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για την προμήθεια υλικών που θα διατεθούν στους 
απασχολούμενους των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στις Υπηρεσίες Π.Ε. 
Κεντρικού Τομέα Αθηνών Π.Α.

46. Έγκριση των Πρακτικών 2/2021 και 3/2021 της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του 
διαγωνισμού «Προμήθεια εξοπλισμού για την ολοκλήρωση της κατασκευής του γηπέδου της 
ΑΕΚ» και ανάδειξη μειοδοτών

47. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού  3.500,00 €   
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για την προμήθεια εξοπλισμού για το Γραφείο 
Αντιπεριφερειάρχη Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας.

48. Α) Έγκριση του πρακτικού της αρμόδιας Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης  Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών Π.Α. Β) Κατακύρωση στην εταιρεία GREAT 
EXHIBITIONS κατόπιν προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση διακήρυξης κατά το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
για τη συμμετοχή της Π.Α. σε δυο (2) εκθέσεις προώθησης και προβολής των ποιοτικών 
προϊόντων της Αττικής στην  Ελλάδα και το εξωτερικό που θα πραγματοποιηθούν στο Μιλάνο 
από 22 έως 26/11/2021 και στο Άμστερνταμ από 23 έως 24/11/2021. 
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49. Τροποποίηση του υπ΄αρ. 45 δρομολογίου της υπ’ αρ. 10/2019 Πρόσκλησης υποβολής 
οικονομικών προσφορών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών στο πλαίσιο του Δυναμικού 
Συστήματος Αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της 
Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, κατά τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-
2021 και 2021-2022. 
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Κεντρικού Τομέα) 

50. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της  τροποποίησης-παράτασης της  Προγραμματικής 
Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού,  της 
Περιφέρειας Αττικής και του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας   για την 
«Αποκατάσταση και ανάδειξη διαδρομής προς λίμνη Κιθάρα στο κτήμα Τατοϊου» 

51. Έγκριση του Πρακτικού 1 & 2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, σχετικά με την 
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού κάτω των 
ορίων: «Συνοδευτικά Μέτρα ΤΕΒΑ 2015-2016», εκτιμώμενης αξίας 262.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (πλέον Φ.Π.Α. 24%: 211.290,32€)(ΑΔΑΜ: 21PROC009172191), 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
(Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)

52. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής των εργασιών του έργου «ΕΚΤΡΟΠΗ 
ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ 
ΠΕΔΙΟΥ» , εργολαβία ΑΠ. 94, με κωδικό ΟΠΣ 5033061, προϋπολογισμού 10.949.200,00  
ΕΥΡΩ (ΜΕ Φ.Π.Α.).
(Δ/νση Αντιπλημμυρικής προστασίας)

53. Α) Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 781/2021 Απόφασης Ο.Ε. κατά το μέρος που έκανε δεκτές τις 
προσφορές των οικονομικών φορέων «ΑΚΩΝ – ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε.» και «ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ» και 
ανέδειξε την «ΑΚΩΝ-ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε» προσωρινό ανάδοχο του έργου «Ανακατασκευή 
ασφαλτικού αντιολισθηρού τάπητα στη Λεωφόρο Θησέως», β) Απόρριψη της προσφοράς των 
οικονομικών φορέων «ΑΚΩΝ – ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε.» και «ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ»  για τον  διαγωνισμό του 
έργου «Ανακατασκευή ασφαλτικού αντιολισθηρού τάπητα στη Λεωφόρο Θησέως» και Γ) 
Ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΟΔΟΣ ΑΤΕ» ως προσωρινού αναδόχου του έργου 
«Ανακατασκευή ασφαλτικού αντιολισθηρού τάπητα στη Λεωφόρο Θησέως».

54. Έγκριση 1) μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών με αναπλήρωση 
του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο δεν ήταν δυνατή η υποβολή προσφορών, λόγω 
πιστοποιημένης τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & 
Υπηρεσίες του ΟΠΣ, καθώς και της ημερομηνίας και ώρας της αποσφράγισης των προσφορών 
του συνοπτικού  διαγωνισμού με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες: 138588  για την 
παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία αποψίλωσης λόγω κινδύνου πυρκαγιάς και συντήρηση 
πρασίνου στον Φαληρικό Όρμο» προϋπολογισμού   59.200,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), 2) της 
δημοσίευσης της τροποποιημένης Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ , 3) του τροποποιημένου σχεδίου 
Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής

55. Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή παιδικού σταθμού στο Ο.Τ. 914», 
αναδόχου ΠΕΤΚΑ Α.Ε.

56. 3η Παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ 
ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», αναδόχου εταιρείας 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΛΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».

57. Έγκριση της μερικής τροποποίησης του Κτηματολογίου περί την χ.θ. 11+250 της 
απαλλοτρίωσης ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ 
ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ – ΘΗΒΩΝ (Β΄ ΤΜΗΜΑ)» 
στο Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

58. Έγκριση της τροποποίησης της μελέτης προσωρινής αντιστήριξης του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 
ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» αναδόχου εταιρείας 
ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. 

59. Έγκριση : 1. Τοπογραφικής μελέτης, 2. Γεωτεχνικής Μελέτης, 3. Στατικής Αποτύπωσης 
Κολυμβητικής Δεξαμενής, 4. Ερευνητικών και εργαστηριακών εργασιών κολυμβητικής 
δεξαμενής, 5. Στατικής Αποτύπωσης κτιρίου, 6. Ερευνητικών και εργαστηριακών εργασιών 
κτιρίου στα πλαίσια της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ», συμβατικού ποσού 
αμοιβής 99.453,79€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), αναδόχου «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ: ΓΡΑΦΕΙΟ 75 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΑΕ – ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ – 
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΥΚΟΣΚΟΥΦΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ», που εκπροσωπείται νομίμως από τον κ. Λιόντο Κωνσταντίνο.

60. Διαβίβαση προς έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο 
«Εργασίες άρσης επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας περιφερειακών ενοτήτων 
Κεντρικού, Νότιου, Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθηνών-Έργο 5», προϋπολογισμού 
1.209.677,42 € (πλέον ΦΠΑ 24%).

61. Διαβίβαση προς έγκριση του 1ου 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%).
(Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής)

62. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΩΡΩΠΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5011022, αναδόχου εταιρείας : «ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Α.Ε.».
(Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής)

63. Λήψη απόφασης για την άσκηση αίτησης αναθεώρησης  κατά της 1309/2021 Απόφασης του 
Έβδομου Τμήματος (Στ΄ Διακοπων)  του Ελεγκτικού Συνεδρίου , που αφορά την σύναψη 
σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ Π.Ε.Ο.Α.Κ. – ΘΕΣΗ ΡΕΜΑ ΓΙΩΡΓΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ» προϋπολογισμού 
2.370.000,00€ (πλέον του Φ.Π.Α.24%) με κωδ. ΕΣΗΔΗΣ 94056.
(Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Δυτικής Αττικής)

64. Εισήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός στο οδικό 
δίκτυο αρμοδιότητας πρώην Δ.Ε.Σ.Ε. εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής, έτη 
2019-2020», αναδόχου της εταιρείας «ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚ. ΣΤΑΘΑΣ».

65. Έγκριση του 3ου σταδίου της μελέτης: «Μελέτη για την άρση επικινδυνοτήτων στην παραλιακή 
λεωφόρο Βάρκιζας - Σουνίου», προϋπολογισμού 74.400,00 € (με Φ.Π.Α.), συμβατικής 
δαπάνης 34.658,00 € (με Φ.Π.Α.), αναδόχου «ΠΡΙΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΤΕ».

66. Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση 
και περιοδική συντήρηση υποδομών στο Πρωτεύον Οδικό Αστικό Δίκτυο Περιφέρειας 
Αττικής», προϋπολογισμού 15.000.000,00 €, αναδόχου ΚΞ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ
(Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών)

67. Έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου 
«Υγρομόνωση καταστρώματος οδογέφυρας οδικού άξονα Α. Παπανδρέου και επείγουσες 
επισκευαστικές εργασίες» προϋπολογισμού μελέτης 1.700.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α."
(Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιώς και Νήσων)

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 (05/10/2021) 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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