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

 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 31η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει την Τρίτη 29-06-2021 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. Γνωμοδότηση σχετικά με την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ΄αριθμ. Α940/2021 απόφασης 
του 6ου Μονομελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά.
(Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού Και Δικαστικών Υποθέσεων ΠΕ Πειραιά Και Νήσων)

2. Λήψη απόφασης, περί κατακύρωσης ή μη του Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού, κάτω των 
ορίων, για την ανάθεση εργασιών καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, προκειμένου να 
προστατευτούν οι ελαιοκομικοί τομείς της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής 
(Π.Ε.Α.Α.) για το έτος 2021 (Διακ. 2/2021, ΑΔΑΜ: 21PROC008516215, ΕΣΗΔΗΣ: 108961).
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Ανατολικής Αττικής)

3. Ανάθεση, κατόπιν διαπραγμάτευσης τιμής, για τη θεατρική παράσταση με τίτλο  "Κωστής 
Παλαμάς-Οι μούσες που αγάπησα".

4. Ανάθεση, κατόπιν διαπραγμάτευσης τιμής, για τη μουσική συναυλία "Αφιέρωμα στο Γιώργο 
Ζαμπέτα".

5. Ανάθεση, κατόπιν διαπραγμάτευσης τιμής, για τη  μουσική συναυλία με την Άλκηστη 
Πρωτοψάλτη και το Μιχάλη Χατζηγιάννη.

6. Ανάθεση, κατόπιν διαπραγμάτευσης τιμής, για τη θεατρική παράσταση ¨Ο Πέτρος και ο Λύκος". 
7. Ανάθεση, κατόπιν διαπραγμάτευσης τιμής, για τη μουσική συναυλία με το Σταύρο 

Σαλαμπασόπουλο.
8. Ανάθεση, κατόπιν διαπραγμάτευσης τιμής, για τη μουσική συναυλία με τον Κώστα Μακεδόνα.
9. Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης, για  την αντικατάσταση δύο ρελέ ισχύος στον πίνακα 

ελέγχου του ανελκυστήρα, στο κτίριο όπου στεγάζεται η Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Β’ 
Αθήνας.

10. Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης, για την προμήθεια σφραγίδων, για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών.
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Βορείου Τομέα)

11. Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση κατά το 
άρθρο 32, παρ. β, εδάφιο αα του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την 
πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων σε Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής 
Αττικής.
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Δυτικής Αττικής)
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12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, μέρους των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον 
Προϋπολογισμό οικ. Έτους 2021, για την πληρωμή συνολικού ποσού 3.395,50€, που αφορά 
την πληρωμή Δικαστικών Επιμελητών, για επιδόσεις έτους 2020 και 2021 των Δ/νσεων: 
Μεταφορών & Επικοινωνιών, Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής, Ανάπτυξης της Π.Ε. Δ.Τ. Αθηνών.

13. Επικαιροποίηση των υπ’ αρ. 2337/2020 και 219/2021 Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής περί 
τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της υπ’ αρ. 2/2020 Πρόσκλησης της Π.Ε. 
Δυτικού Τομέα Αθηνών. 

14. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
κατά το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη διεξαγωγή 
πολιτιστικών εκδηλώσεων στα πλαίσια του Εορτασμού των 200 χρόνων από την Επανάσταση 
του 1821, του προγράμματος για το Καλοκαίρι 2021 και της παράστασης «Αγαπητέ Ζαν Πιέρ 
Μπουαγιέ».

15. Έγκριση του υπ’ αρ. 4/2021 Πρακτικού της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής σχετικά με την 
αποσφράγιση και αξιολόγηση των ελλειπόντων δικαιολογητικών κατακύρωσης των 
προσωρινών μειοδοτών της υπ’ αρ. 1/2021 Πρόσκλησης ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών για την 
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών.

16. Έγκριση του υπ’ αρ. 1/2021 Πρακτικού της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής, σχετικά με την 
διενέργεια διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά το άρθρο 32 του 
Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη διεξαγωγή τεσσάρων (4) πολιτιστικών 
εκδηλώσεων.
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Δυτικού Τομέα)

17. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης  ποσού- 767,13€- σε εκτέλεση  της αριθμ. 
Α1964/2015  Δικαστικής Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά.

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή δικαστικής επιμελήτριας, της Π.Ε. Νήσων. 
19. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά 

το άρθρο 32 παρ. 2β περ. αα του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για 
εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του ELAIΩNAS FESTIVAL 2021 ,συνολικού 
προϋπολογισμού 46.438,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και των πνευματικών δικαιωμάτων 
εάν και όπου προκύπτουν.
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Νήσων)

20. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
κατά το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη διεξαγωγή 
συνολικά εννέα (9) πολιτιστικών εκδηλώσεων (7 μουσικές συναυλίες και 2 θεατρικές 
παραστάσεις) σε Δήμους της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, συνολικού προϋπολογισμού 
101.928,00€ συμπ. ΦΠΑ και ποσού 5.096,40€ συμπ. ΦΠΑ για την πληρωμή των πνευματικών 
δικαιωμάτων, όπου αυτά προκύπτουν.

21. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
κατά το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη διεξαγωγή 
συνολικά οκτώ (8) πολιτιστικών εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την 
Επανάσταση του 1821 σε Δήμους της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, συνολικού προϋπολογισμού 
47.368,00€ συμπ. ΦΠΑ και ποσού 2.368,40€ συμπ. ΦΠΑ για την πληρωμή των πνευματικών 
δικαιωμάτων, όπου αυτά προκύπτουν.

22. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
κατά το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την προμήθεια 
(επανεκτύπωση) 1.000 αντιτύπων πολυτελούς συλλεκτικού ιστορικού φωτογραφικού 
λευκώματος, με τίτλο "Πανιώνιος Γυμναστικός Σύλλογος Σμύρνης: 1890 Μνήμες", συνολικού 
προϋπολογισμού 24.800,00€ συμπ. ΦΠΑ και πνευματικών δικαιωμάτων.

23. Λήψη απόφασης αναφορικά με : α) αξιολόγηση εγγράφων που υπέβαλαν πριν  της υπογραφής 
των σχετικών συμβάσεων οι τέσσερις  (4) ανάδοχοι της υπ’αρ. 5/2019 πρόσκλησης 
(ΑΔΑΜ:19PROC005832526 ) 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 και β) περί κήρυξης 
εκπτώτου οριστικού αναδόχου στα πλαίσια  του Δυναμικού Συστήματος Αγορών για μεταφορά 
μαθητών δημοσίων σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της 
Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022 – αριθ. 5/2019 
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(ΑΔΑΜ:19PROC005832526 )  Πρόσκλησης  Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της  
Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε.Ν.Τ.Α. (α/α συστηματος 81690).»
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Νοτίου Τομέα)

24. Λήψη απόφασης σχετικά με το πρακτικό Νο 48 που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση 
ελλειπόντων δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας ΥΙΟΙ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ ΕΠΕ , 
της υπ΄αριθμ. 2/2020 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 2019-2022.

25. Λήψη απόφασης σχετικά με : α) την κήρυξη ως έκπτωτου του κ. Γεωργούδη Εμμανουήλ του 
Ιωάννη, σύμφωνα με τις παρ. 4 & 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/16 , για την πρόσκληση 1/2020 
με συστημικό αριθμό 85661 , στα πλαίσια του ΔΣΑ και της διακήρυξης 6/2019 της Περιφέρειας 
Αττικής , για τη μεταφορά μαθητών της Π.Ε. Πειραιά και β) την κατάπτωση της εγγυητικής 
συμμετοχής του προσωρινού ανάδοχου κ. Γεωργούδη Εμμανουήλ του Ιωάννη για την 
πρόσκληση 1/2020.

26. Λήψη απόφασης για το Πρακτικό Νο 4/21 της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
διενέργειας/αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των συνοπτικών διαγωνισμών και των 
διαδικασιών διαπραγμάτευσης με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 , για την διεξαγωγή της 
πολιτιστικής εκδήλωσης « ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΣΠΑΡ» , που συνδιοργανώνει η Περιφέρεια Αττικής στις 
9 και 10 Ιουλίου 2021 στα Λιπάσματα Δραπετσώνας, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Πρότζεκτ « 
Kaspar Machine” στην Ελλάδα, ενταγμένο στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Creative Europe” – 
“Culture” , Δημιουργική Ευρώπη – Πολιτισμός. 

27. Έγκριση για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης ( άρθρο 32, παρ. 2β περ. αα , 
του Ν. 4412/2016 ) , για τις επτά πολιτιστικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 200 χρόνων 
από την Επανάσταση του 1821, που αφορούν την Π.Ε Πειραιά , σύμφωνα με την υπ' αρ. 
52/2021 απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΔΑ : Ψ3ΣΞ7Λ7-24Φ ΑΔΑΜ: 
21REQ008808897 ).
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Πειραιά)

28. Τροποποίηση κατά το αρ. 132 του Ν. 4412/2016 της υπ΄ αρ. 144/2020 Σύμβασης για «α) την 
εγκατάσταση τηλεφωνικής γραμμής για ψυχοκοινωνική Υποστήριξη και Συμβουλευτική των 
πολιτών της Περιφέρειας Αττικής και  β) τη λειτουργία του Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων 
Περιφέρειας Αττικής και Ιατρικού Συλλόγου, στα πλαίσια του σχετικού Επιχειρησιακού Σχεδίου 
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19», με αύξηση του συμβατικού 
αντικειμένου σε ποσοστό 10%.

29. Λήψη απόφασης αναφορικά με την τροποποίηση της υπ΄αρ. 23/2021 Σύμβασης για την 
προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού Νοσοκομείων Αττικής - Ομάδα 1 
Οφθαλμολογικός Εξοπλισμός, κατά το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016. 

30. Έγκριση των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού  για  την φύλαξη του κτηρίου επί της οδού  
Χίου 16-18 , Αθήνα όπου στεγάζονται το 1ο ΠΕΚΕΣ Αττικής ,1ο ΚΕΣΥ Α΄Αθήνας και οι Δνσεις  
Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνα, συνολικού προϋπολογισμού 74000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

31. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης  ποσού  12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
για την συνδιοργάνωση της ειδικής τελετής με θέμα: «Προώθηση  της αρχής της Πρωταρχίας 
του Δικαίου ως θεμελιώδους στοιχείου του ελληνικού και του ευρωπαϊκού πολιτισμού στον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό  Δημοσίου Δικαίου (ΕPLO)» που θα πραγματοποιηθεί την 14-07-2021 
στην Αθήνα.

32. Έγκριση των όρων της Διακήρυξης του ηλεκτρονικού άνω των ορίων, ανοικτού διαγωνισμού για 
την «Προμήθεια Εξοπλισμού για την ολοκλήρωση της κατασκευής του γηπέδου της ΑΕΚ», 
συνολικού προϋπολογισμού 14.221.205,86€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πολυετούς πίστωσης συνολικού ποσού #1.080.000,00€#, για τη 
μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας κλπ 
της Περιφέρειας Αττικής για εννέα (9) έτη. 

34. Έγκριση  των πρακτικών  διαπραγμάτευσης και την 
35. ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης (΄Αρθρ. 32 Ν. 4412/2016)  για την διοργάνωση πολιτιστικών 

εκδηλώσεων Κεντρικού Τομέα Αθηνών Περιφέρεια Αττικής.
36. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. συνολικού ποσού 7.000,00€ και 

ορισμού (2) υπολόγων, για πληρωμή e-παραβόλου για τον  έλεγχο οχημάτων στο ΚΤΕΟ 
Χολαργού.

37. Ανάκληση της υπ’ αρ. πρωτ. 440978/1.6.2021 ΑΑΥ
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38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.240,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την 
παροχή υπηρεσιών έκδοσης βεβαιώσεων ελέγχου ταχογράφων για τα υπηρεσιακά φορτηγά της 
ΠΕ Κ.Τ. Αθηνών Π.Α.

39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 22.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για 
την προμήθεια και αντικατάσταση ελαστικών υπηρεσιακών οχημάτων Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών Π.Α.

40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.366,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για 
την προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ενημέρωσης κοινού για τις ανάγκες σήμανσης και 
ανάδειξης του Πεδίου Άρεως.
(Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Κεντρικού Τομέα)

41. Αποδοχή παραχώρησης χρήσης αιθουσών, άνευ ανταλλάγματος, από το 5ο ΓΕΛ και το 6ο 
Γυμνάσιο Αχαρνών, για τη στέγαση του 2ου ΚΕΣΥ Ανατολικής Αττικής 

42. Έγκριση ή μη του από 22-6-2021 Πρακτικού της Επιτροπής του άρ. 13, Π.Δ. 242/1996 - 
Διαγωνισμός για την μίσθωση ακινήτου προς στέγαση της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών 
Περιφέρειας Αττικής (Διακήρυξη υπ’ αρ. πρωτ. 963667/14-12-2020) 

43. Λήψη αποφάσεως επί αιτήματος του Συλλόγου Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ , παραχώρησης 
του Θεάτρου της Πλατείας Πρωτομαγιάς στο Πεδίον του Άρεως, για την πραγματοποίηση 
πρόβας και Θεατρικών  Παραστάσεων από την Κυριακή 4 έως την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021.

44. Λήψη αποφάσεως επί αιτήματος του Σωματείου με την επωνυμία «Ελληνικό Συμβούλιο για τους 
Πρόσφυγες», παραχώρησης χώρου στο Πεδίον του Άρεως- χώρος εκγύμνασης ενηλίκων- για τη 
διεξαγωγή υπαίθριων δραστηριοτήτων την Τρίτη 6 Ιουλίου 2021.
(Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών)

45. Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση υδροφόρων οχημάτων σε συνδρομή του Δήμου 
Φυλής για την αντιμετώπιση τυχόν έκτακτου γεγονότος (πυρκαγιά) σε περιοχές  του Δήμου 
Φυλής της Περιφέρειας Αττικής από τις  09-08-2020.

46. Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση υδροφόρων οχημάτων σε συνδρομή του Δήμου 
Φυλής για την αντιμετώπιση τυχόν έκτακτου γεγονότος (πυρκαγιά) σε περιοχές  του Δήμου 
Φυλής της Περιφέρειας Αττικής από τις  30-07-2020.
(Αυτοτελής Δνση Πολιτικής Προστασίας)

47. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης 
μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τη μελέτη με τίτλο: 
«ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 441 ΑΒΥΥ»

48. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 
Αττικής και του Δήμου Χαϊδαρίου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΔΙΚΤΥΟΥ Η/Φ ΣΤΗ Λ.ΣΧΙΣΤΟΥ-ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (ΜΙΚΡΟ ΣΧΙΣΤΟ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» 
συνολικού προϋπολογισμού 176.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

49. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης 
μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού, του Δήμου Αθηναίων, του  
«Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Αθηναίων», της «Ανάπλαση Αθήνας 
ΑΕ» και της «Τεχνόπολις ΑΕ ΟΤΑ», για την «Eνοποίηση, τον εμπλουτισμό και την ανάδειξη του 
πολιτιστικού ιστού της Αθήνας».  

50. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2021. 

51. Έγκριση όρων τεύχους Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για τη 
σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Συνοδευτικά Μέτρα ΤΕΒΑ 2015-
2016»  .
(Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)

52. Έγκριση του 3ου Πρακτικού της Ε.Α.Π. μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των 
πιστοποιητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, του ηλεκτρονικού, άνω των ορίων, 
διαγωνισμού: «Υπηρεσίες Επικοινωνίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας 
Περιφέρειας Αττικής» προϋπολογισμού: 1.999.994,71 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στην 
εταιρεία «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ».
 (Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών)

53. Έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.), του 3ου και του 4ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της μελέτης με 
τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ (από Λεωφ. Βουλιαγμένης έως 
Εκβολή)» σύμπραξης μελετητών και γραφείων μελετών - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - 
ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ - ΔΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - Δ. 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΚΟΛΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ - ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - 
ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΣΑΧΝΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ - ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΘΑΝΟΣ-.
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54. Διατύπωση γνώμης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ 
ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ», αναδόχου κοινοπραξίας «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤΕ και Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», σχετικά με την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου.

55. Έγκριση 5ου ΑΠΕ- Τακτοποιητικού του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Γέφυρας οδού 
Σαράφη» αναδόχου εταιρείας «Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ-ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «Χ & Κ 
ΤΕΧΝΙΚΗ»
(Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής)

56. Α) Έγκριση του «ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι» για την ανάδειξη μειοδότη του διαγωνισμού του έργου:   
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (2020-2022)», 
προϋπολογισμού 5.000.000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και β) Εξουσιοδότηση της Δ.Τ.Ε. 
Περ. Ενότητας Ανατολικής Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της 
σύμβασης.
 (Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ανατολικής Αττικής)

57. Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ», προϋπολογισμού 1.200.000,00 €, αναδόχου εταιρείας 
ΙΕΡΑ Α.Τ.Ε.
(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 (29/06/2021) 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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