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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213 20 63 538, 776

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.Γραφείο Περιφερειάρχη
2.Αντιπεριφερειάρχες
3.Εκτελεστικό Γραμματέα
4.Γραφεία Παρατάξεων
5.Γενική Διεύθυνση (Τμ. Εσωτερικής 

 Λειτουργίας)
6.Τμήμα Συλλογικών Οργάνων & 

 Επιτροπών
7.Νομικό Γραφείο Περιφερειάρχη
8.Νομική Υπηρεσία

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 54η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει την Τρίτη 12-11-2019 και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα 
Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας 
διάταξης:

1. Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης, για την προμήθεια δικτυακού συστήματος αποθήκευσης 
NAS (NETWORK ATTACHED STORAGE) και λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού στο κτίριο, όπου 
στεγάζονται οι υπηρεσίες των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων Περιφέρειας Αττικής.

2. α) Ανάκληση της υπ’αριθ. 2617/2019 (ΑΔΑ: ΨΒ837Λ7-1ΛΡ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
και β) Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός επιπλέον 
χειριστηρίου στην εγκατάσταση συναγερμού, στο κτίριο επί των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον 
Πειραιά.
(Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά)

3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη έγκρισης του με αρ. 6/2019 Πρακτικού της Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής αναφορικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν 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, για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 
2021-2022, συνολικού προϋπολογισμού 4.880.400,00€ πλέον ΦΠΑ και 6.051.696,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 74010).
 (Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Νήσων) 

4. Έγκριση ή μη του υπ΄ αριθμ.32/2019 Πρακτικού της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Διαδικασιών 
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α. στο πλαίσιο της 
8/2019 Διακήρυξης επιμέρους διαγωνισμού του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) της 
Περιφέρειας Αττικής για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλώσιμων (μελάνια, τύμπανα κλπ) 
για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής, των 
Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής, καθώς και των ΚΕ.Σ.Υ. Ανατ. Αττικής. 

5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της Ειδικής Τεχνικής 
Επιτροπής Παρακολούθησης- Παραλαβής των εργασιών στο πλαίσιο του Προγράμματος 
καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, προκειμένου να προστατευτούν οι ελαιοκομικοί τομείς της 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (Π.Ε.Α.Α.) για το έτος 2019. 

6. Έγκριση των όρων 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 
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Αττικής, για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022, προϋπολογισμού 3.133.200,00€ 
πλέον ΦΠΑ (3.885.168,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ (6.200,00€) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τη συσκευασία, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και τακτοποίηση 
περίπου 14.000 φακέλων (διαστάσεων 26x35 cm) από το Αρχείο της Δ/νσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α., στους χώρους αρχειοθέτησης και φύλαξης του πρώην ΚΤΕΟ 
Αναβύσσου. [CPV: 6000000-8 (Υπηρεσίες μεταφορών-εκτός από μεταφορά  αποβλήτων)]

(Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής)
8. Τροποποίηση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών της υπ’ αρ. 3/2019 Πρόσκλησης της ΠΕΔΑ στα 

πλαίσια του ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών 
Δημοσίων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής για τα 
σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022.

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον ορισμό εκτιμητή για την αγορά ακινήτου των 
Εριφύλης Ρουτζάκη και Γεωργίου Φράγκου λόγω κατάληψης της απαλλοτριωμένης ιδιοκτησίας τους, 
στο πλαίσιο κατασκευής της υπ. αρ. 9 Επαρχιακής Οδού (τμήμα παράκαμψης Διυλιστηρίων) με 
ανισόπεδη διασταύρωση των σιδηροδρομικών γραμμών, συνολικού ύψους 1.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 6.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την 
προμήθεια ψυχαγωγικών παιχνιδιών, σχολικών ειδών και διαφόρων γλυκισμάτων, προκειμένου να 
προσφερθούν σε παιδιά που φοιτούν σε ειδικές σχολικές μονάδες και ιδρύματα της Περιφερειακής 
Ενότητας Δυτικής Αττικής

11. Συγκρότηση Τριμελούς Ειδικής Τεχνικής Επιτροπής παραλαβής των ειδών για το Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών για την παρακολούθηση του πληθυσμού του δάκου στο πλαίσιο της 
εφαρμογής του Προγράμματος Συγκριτικών πειραματικών Εργασιών Καταπολέμησης του Δάκου της 
ελιάς έτους 2019 και συγκεκριμένα της Δράσης 6 (Υποδράση 6α)

12. Έγκριση ανακλήσεων, δεσμευμένων πιστώσεων    του προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2019,  
της  Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής  Αττικής.

13. α) Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 2427/2019 (ΑΔΑ:6ΠΦ77Λ7-ΔΣ9) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
β) Έγκριση ανάκλησης των δεσμευμένων πιστώσεων που αφορούν την ανωτέρω απόφαση και γ) 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 11.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για 
τον ετήσιο καθαρισμό των υαλοπινάκων (εσωτερική και εξωτερική πλευρά) των κτιρίων που 
στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής.

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την 
προμήθεια εκατόν ογδόντα  δύο (182) επιτραπέζιων γυριστών ημεροδεικτών γραφείου και δώδεκα 
(12) ημερησίων ημερολογίων έτους 2020, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Δυτικής Αττικής, Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής καθώς και του Κ.Ε.Σ.Υ. 
Δυτ. Αττικής.

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το σέρβις και την επισκευή 10 υπηρεσιακών οχημάτων 
της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, συνολικού ύψους 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α.

16. Έγκριση καταβολής ποσού ύψους χιλίων πεντακοσίων είκοσι τριών ευρώ (1.523,00 €) σε 
δικαιούχους για την επιστροφή ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων, από μη χρήση παραβόλων, 
της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής για το έτος 
2019.

  (Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικής Αττικής)
17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή της Δικαστικής Επιμελήτριας Παπαγεωργίου 

Χρυσούλας, ποσού 1.112,90€, για επιδόσεις εγγράφων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. 
Βορείου Τομέα Αθηνών.

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή της Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών 
«Ι.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-Α.ΚΑΡΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» για επίδοση εγγράφου της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής, ποσού 43,40€.

19. Τροποποίηση των με α/α 24, 46, 48, 54, 57, 58 και 59 δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε  
Βορείου Τομέα Αθηνών.

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 514,60€, για την αμοιβή του Δικαστικού Επιμελητή 
Ιωάννη Ανδρ. Τσίκρου, για επιδόσεις εγγράφων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Πρόνοιας 
Π.Ε.Β.Τ.Α.

21. Παράταση σύμβασης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών δημόσιου σχολείου της Π.Ε. Βορείου Τομέα 
Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4625/2019, για το σχολικό έτος 2019-2020.

22. Παραίτηση προσωρινού αναδόχου μεταφοράς μαθητών δημόσιου σχολείου, της Περιφερειακής 
Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής.
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23. Τροποποίηση του με α/α 27 δρομολογίου μεταφοράς μαθητών της Π.Ε Βορείου Τομέα Αθηνών.
24. Ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης τιμής, για την  αλλαγή σήμαντρου στην μηχανή 

γραμματοσήμανσης της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε.Β.Τ.Α  
(Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Βορείου Τομέα)

25. Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00€ για την προμήθεια γραμματοσήμων με 
σκοπό  την  διακίνηση της αλληλογραφίας της  Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δ΄ Αθήνας 
και έγκριση έκδοσης ΧΕΠ για τον σκοπό αυτό, στο όνομα  της  υπαλλήλου, της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δ΄ Αθήνας,  ΠΕΤΡΕΛΛΗ ΠΕΛΑΓΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, κατηγορίας ΤΕ 
Διοικητικού -  Λογιστικού, με βαθμό Α’  και  απόδοση λογαριασμού  την 31-12-2019.
(Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Νότιου Τομέα)

26.  Έγκριση καταβολής μέρους του ποσού των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του 
οικ. έτους 2019, για επιστροφή παραβόλων αχρεωστήτως καταβληθέντων, συνολικού ποσού 
7.804,00€, της Δ/νσεως Μεταφορών & Επικοινωνιών της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών. 

27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, μέρους των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον 
Προϋπολογισμό οικ. Έτους 2019, για την πληρωμή συνολικού ποσού 2.511,00€, που αφορά την 
πληρωμή Δικαστικών Επιμελητών, για επιδόσεις έτους 2019 της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών 
της Π.Ε. Δ.Τ. Αθηνών.
(Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα)

28. Απόδοση χαρτοσήμου  2,00% και  ΟΓΑ  χαρτοσήμου 0,40%  (σύνολο 2,40%)  από  τις  εισπράξεις  
των δικαιωμάτων προσέλευσης  Επαγγελματιών  πωλητών λαϊκών αγορών  και  επαναφορών  
πωλητών  λαϊκών  αγορών   και  παραγωγών  αγροτικών προϊόντων – πωλητών στο  Ελληνικό  
Δημόσιο   για  το  Γ ΄ τρίμηνο  2019.

29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #2.282,88€# για την πληρωμή δικαστικής 
δαπάνης, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. Α5239/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 
(Τμήμα 9ο Μονομελές).

30. Έγκριση πολυετούς δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 620.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την αντικατάσταση των τηλεφωνικών κέντρων σε δύο κτίρια της 
Περιφέρειας Αττικής 

31. Έγκριση του Πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Ηλεκτρονικού άνω των ορίων 
ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού 
νοσοκομείων» αναφορικά με τη ματαίωση της Ομάδας 18 της υπ΄αρ. 12/2019 Διακήρυξης του 
διαγωνισμού 

32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 450,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για 
την αντικατάσταση πλακέτας στην μηχανή γραμματοσήμανσης  της Δνσης Τεχνικών Έργων.

33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για 
την αντικατάσταση κλειδαριών σε πόρτες  γραφείων και προμήθεια  τηλεχειριστηρίων για τις 
γκαραζόπορτες του κτιρίου Λ. Συγγρού  15-17 Αθήνα.

34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. ήτοι 24.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών για την επισκευή 
και την λειτουργική αποκατάσταση του σιντριβανιού ΄΄Οικονομίδη΄΄ του Πεδίου του Άρεως.

35.  Έγκριση του Πρακτικού 44/2019 της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ, για την διακρίβωση και πιστοποίηση οργάνων 
μέτρησης (έξι ηχομέτρων μετά των βαθμονομητών τους) για τρία έτη (μία ανά έτος) για τις ανάγκες της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού 39.060,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

36.  Έγκριση του Πρακτικού 46/2019 της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών που αφορά στην ετήσια συντήρηση και επισκευή των 
κλιματιστικών μηχανημάτων των κτιρίων όπου στεγάζονται οι επιτελικές Διευθύνσεις της Περιφέρειας 
Αττικής και οι Διευθύνσεις της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών συνολικού προϋπολογισμού 44.000 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (31.400€ για υπηρεσίες συντήρησης και 12.600€ για προμήθεια υλικών 
επισκευής).

37. Έγκριση του πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής σχετικά με τη διενέργεια 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης (άρθρο 32, παρ. 2.β.γγ του Ν. 
4412/2016) για την συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στη Διεθνή Έκθεση τροφίμων και ποτών «Eco 
Life Scandinavia & Nordic Organic Food Fair 2019» η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Μάλμε της 
Σουηδίας από 13-14 Νοεμβρίου 2019, συνολικού προϋπολογισμού 16.318,40€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% με την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου 
Α.Ε. (ENTERPRISE GREECE).
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38. Έγκριση του πρακτικού της τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων 
Συνοπτικών Διαγωνισμών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ, για την Προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων εξοπλισμού για 
τη λειτουργική αποκατάσταση πέντε (5) παιδικών χαρών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής, 
συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
 (Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα)

39. Διαβίβαση εισήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ» αναδόχου LATERN CONSTRUCTION 
COMPANY S.A.
(Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής)

40. α)Έγκριση του 3ου Πρακτικού του διαγωνισμού εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη για την Βελτίωση 
Μονοπατιών στους ορεινούς όγκους της Δυτικής Αττικής» προϋπολογισμού 200.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με αριθμό 80367 που διεξάγεται μέσω ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής β) την κατακύρωση της 
σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης στην εταιρεία «NERCO – ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ» 
ως η προσφορά με την μέγιστη βαθμολογία και γ) την εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας.
(Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Δυτικής Αττικής)

41. Παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη Αποκατάστασης 
Κτιρίων Περιφέρειας Αττικής στο Βοτανικό (πρώην Λυσσιατρείο)» εκτιμώμενης αξίας 49.189,62 € (με 
απρόβλεπτα και ΦΠΑ), σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016.

42. Έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας της μελέτης «Οριοθέτηση-Διευθέτηση ρεμάτων Π.Ε.Α.Α. 
(Ρέμα Ροδόπολης)»
 (Δ/νση Τεχνικών Έργων) 

43. Λήψη απόφασης για τον διαγωνισμό του έργου: «Αποκατάσταση πλακόστρωτων επιφανειών νησίδων 
οδικού δικτύου Περιφέρειας Αττικής» (κωδικός 2017ΕΠ58500020), προϋπολογισμού 500.000,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). και διαβίβαση του 1ου Πρακτικού της Ε. Δ. για την ανάδειξη 
προσωρινού μειοδότη.

44. Λήψη απόφασης για τον διαγωνισμό του έργου: «Αποκατάσταση – αντικατάσταση κατεστραμμένων 
και επέκταση στηθαίων ασφαλείας στο δίκτυο αρμοδιότητας πρώην ΔΕΣΕ» προϋπολογισμού: 
2.500.000,00 (με ΦΠΑ ) και αποστολή του 1ου Πρακτικού της Ε. Δ. για ανάδειξη προσωρινού 
μειοδότη (με τα συνημμένα του).

45. Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, για την προμήθεια «Προμήθεια ταινίας LED για 
χριστουγεννιάτικο στολισμό σε δρόμους του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής», 
προϋπολογισμού 20.000,00€ (πλέον ΦΠΑ).

46. Έγκριση όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών «Δημιουργία, λειτουργία και 
φύλαξη χριστουγεννιάτικου χωριού στο Πεδίον του Άρεως», προϋπολογισμού 74.400,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
(Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών)

47. Λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης του ακινήτου επί της Λ. Συγγρού 15-17, στην Αθήνα.
48. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά συλληφθέντων κατά την 4-11-2019 μετά 

από επέμβαση της Ελληνικής Αστυνομίας σε διαμέρισμα 1ου ορόφου επί της Λ. Αλεξάνδρας 196 
(Προσφυγικές Πολυκατοικίες) ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. 1 
εδ. ιη του Ν. 3852/2010 

49. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις ανάγκες στέγασης της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. 
Ανατολικής Αττικής.

50. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο 4ο Γυμνάσιο Νίκαιας «Ηλίας 
Βενέζης».

 (Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών)

Παρακαλείσθε, σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής 
στα τηλ. 2132063538, 213 2063776 και 2132063822.

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

 

 Ο Πρόεδρος της
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